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CONGRESS TITLE 
6th INTERNATIONAL EDUCATION AND INNOVATIVE SCIENCES CONGRESS 

 

 

DATE and PLACE 
November 24-25, 2022 /  Burdur Mehmet Akif Ersoy University, Türkiye 

 

 

PARTICIPATION  
Keynote & Invited 

 

 

ORGANIZATION 
Burdur Mehmet Akif Ersoy University, Türkiye 

Azerbaijan State Pedagogical University, Azerbaijan 

IKSAD-Institute of Economic Development and Social Research, Türkiye 
 

 

HONORARY PRESIDENTS OF CONGRESS 
Prof.Dr. Adem KORKMAZ - Burdur Mehmet Akif Ersoy University Rector 

Prof.Dr. Cafer CAFEROV - Rector of Azerbaijan State Pedagogical University 
 

 

PRESIDENTS OF CONGRESS 
Prof.Dr. Firdevs SAVİ ÇAKAR - Burdur Mehmet Akif Ersoy University, Dean of the Faculty of Education 

Prof.Dr. Asaf ZAMANOV – Vice-Rector of Azerbaijan State Pedagogical University 

 

 

CONGRESS SCIENTIFIC COMMITTEE PRESIDENTS 
Dr. Mustafa KILINÇ - Burdur Mehmet Akif Ersoy University, Director of Educational Sciences Institute 

Prof.Dr. Mahire HÜSEYNOVA - Vice-Rector of Azerbaijan State Pedagogical University 

 
 

CONGRESS GENERAL COORDINATORS 
Assoc. Prof. Dr. Can ÇİFTÇİBAŞI - Burdur Mehmet Akif Ersoy University 

Dr. Mehmet KARABAL - Burdur Mehmet Akif Ersoy University 
 

 

PARTICIPANTS COUNTRY 
Participating Countries (42): Türkiye, Azerbaijan, Nigeria, Afghanistan, Brazil, India, Ukraine, 

Kosovo, Saudi Arabia, Portugal, China, Niger, Slovakia, UK, Mongolia, Thailand, Moldova, 

Malaysia, Indonesia, Kazakhstan, Pakistan, Jordan, UAE, Vietnam, Bulgaria, Uganda, Benin, 

Romania, Serbia, Iran, Georgia, Algeria, Russia, Croatia, Morocco, Korea, Italy, Ethiopia, 

Palestine, USA, Iraq, Mexico, Albania 
 

 

Number  Of Accepted Papers-570 

Number Of Rejected  Papers-44 

The number of abstracts from foreign countries-294 

The number of abstracts from Türkiye-276 
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ORGANIZING BOARD 
Assoc. Prof. Dr. Arastun MEHDİYEV - Azerbaijan State Pedagogical University 

Prof. Dr. Fikret RZAYEV- ADPU Sosyal ve İnsani İşler üzere Rektör Yardımcısı 

Prof. Dr. Alattin URAL - Burdur Mehmet Akif Ersoy University 

Prof. Dr. H. Seval KÖSE - Burdur Mehmet Akif Ersoy University 

Prof. Dr. Hakan ÜLPER - Burdur Mehmet Akif Ersoy University 

Prof. Dr. Hasan GENÇ- Burdur Mehmet Akif Ersoy University 

Prof. Dr. Osman YILMAZ - Burdur Mehmet Akif Ersoy University 

Prof. Dr. Özlem TAGAY - Burdur Mehmet Akif Ersoy University 

Prof. Dr. Sadık KARTAL - Burdur Mehmet Akif Ersoy University 

Prof. Dr. Salih CEYLAN - Burdur Mehmet Akif Ersoy University 

Prof. Dr. Ümit ŞAHBAZ - Burdur Mehmet Akif Ersoy University 

Prof. Dr. Zeynep KARATAŞ - Burdur Mehmet Akif Ersoy University 
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Assoc. Prof. Dr. Osman EROL - Burdur Mehmet Akif Ersoy University 

Assoc. Prof. Dr. Sadık Yüksel SIVACI - Burdur Mehmet Akif Ersoy University 

Assist. Prof. Dr. Aylin SOP - Burdur Mehmet Akif Ersoy University 

Assist. Prof. Dr. Deniz ÇELİKSOY - Burdur Mehmet Akif Ersoy University 

Assist. Prof. Dr. Gül DALGAR - Burdur Mehmet Akif Ersoy University 

Assist. Prof. Dr. Mehmet KARABAL - Burdur Mehmet Akif Ersoy University 
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Assist. Prof. Dr. Rafet AYDIN - Burdur Mehmet Akif Ersoy University 

Dr. Abdul Samet DEMİRKAYA - Burdur Mehmet Akif Ersoy University 

Dr. Ayşe ULUTAŞ - Burdur Mehmet Akif Ersoy University 

Dr. Elif Süreyya KANYILMAZ CANLI - Burdur Mehmet Akif Ersoy University 

Dr. Rashad SADIGOV -  Azerbaijan State Pedagogical University 

Dr. Shasaddin MİKAYİLOV - Azerbaijan State Pedagogical University 

Dr. Elvan CAFEROV - Azerbaijan State Pedagogical University 

Shalala SEYİDOVA - Azerbaijan State Pedagogical University 

Kahira ŞAHBAZOVA - Azerbaijan State Pedagogical University 

Abdullah TANTA - Burdur Mehmet Akif Ersoy University 

Burcu AKSEKİOĞLU - Burdur Mehmet Akif Ersoy University 

İmge YURDABAKAN - Burdur Mehmet Akif Ersoy University 

Numan BADEMLİ - Burdur Mehmet Akif Ersoy University 

Onur YAYLA - Burdur Mehmet Akif Ersoy University 

Ömer ACAR - Burdur Mehmet Akif Ersoy University 

Dr. Elvan CAFEROV - Azerbaijan State Pedagogical University 
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-Opening Speech- 

Date: 24.11.2022 

Ankara Time: 09.00 - 10.15 
Burdur Mehmet Akif Ersoy University, Conference and Exhibition Hall 

 

 

Burdur Mehmet Akif Ersoy University, Faculty of Education, 

Music Education Department Concert 

 
*** 

Prof. Dr. Firdevs SAVİ ÇAKAR 

Burdur Mehmet Akif Ersoy University, Dean of the Faculty of Education 

Congress President (Türkiye) 

 

*** 

Prof. Dr. Asaf ZAMANOV 

Azerbaijan State Pedagogical University 

Vice-Rector for Science and Innovations 

Congress President (Azerbaijan) 

 

*** 

Dr. Mustafa Latif EMEK 

President of IKSAD Institute 

 

*** 

Prof. Dr. Adem KORKMAZ 

Burdur Mehmet Akif Ersoy University Rector 

Honorary Presidents of Congress (Türkiye) 
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-Invited Speech- 

Date: 24.11.2022 

Ankara Time: 10.15 - 12.30 
Burdur Mehmet Akif Ersoy University, Conference and Exhibition Hall 

 
 

 

*** 

Prof. Dr. Cemil ÖZTÜRK 

Chairman of the Board of EPDAD 

Marmara University, Atatürk Faculty of Education, Department of Turkish and Social Sciences Education, 

Department of Social Studies Education 

“Geçmişten Geleceğe Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme, Kalite Güvencesi ve Akreditasyon” 

 

*** 

Prof. Dr. Gelengül HAKTANIR 

Ankara University, Faculty of Educational Sciences. Department of Preschool Education, Department of 

Primary Education 

“Sürdürülebilir Bir Yaşam Yolunda” 
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FACE-TO-FACE PRESENTATIONS 

24.11.2022 / Hall-1, Session-1 

Venue: Burdur Mehmet Akif Ersoy University, Faculty of Education, B-Block 

 
ANKARA LOCAL TIME 

 
BAKU LOCAL TIME 

 
14 00 : 16 00 

 
15 00 : 17 00 

 

HEAD OF SESSION: Assoc. Dr. Kenan DEMİR 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Prof. Dr. Firdevs SAVİ ÇAKAR 
Burdur Mehmet Akif Ersoy University, 

Türkiye 

PSYCHOLOGICAL FIRST AID AND GROUP 

PFA APPLICATION PROCESS AFTER CRISIS 

AND TRAUMA 

Nazife TOSUN 

Assoc. Dr. Kenan DEMİR 

Burdur Mehmet Akif Ersoy Universty, 

Türkiye 

REFLECTIONS OF STUDENT-CENTERED 

INSTRUCTIONAL PRINCIPLES AND 

METHODS COURSE ON PRE- SERVICE 

TEACHERS’ UNDERSTANDING OF 

TEACHING 

Dr. Funda UYSAL 
Burdur Mehmet Akif Ersoy University, 

Türkiye 

CONCEPT IMAGE ACCORDING TO PRE-

SERVICE TEACHERS 

Atiye YALÇIN Ministry of National Education, Türkiye 

INVESTIGATION OF PSYCHOLOGICAL 

RESILIENCE LEVEL OF ADOLESCENTS IN 

TERMS OF SELF- COMPASSION AND 

VARIOUS DEMOGRAPHIC 

CHARACTERISTICS 

Büşra UYAR CENGİZ 

Prof. Dr. Firdevs SAVİ ÇAKAR 

Burdur Mehmet Akif Ersoy University, 

Türkiye 

PSYCHOLOGICAL ASSISTANCE PROCESS 

FOR CLIENTS VICTIMS OF SEXUAL TRAUMA 

Muhammed Bilal ÇELİK 

Prof. Dr. Firdevs SAVİ ÇAKAR 

Burdur Mehmet Akif Ersoy University, 

Türkiye 

INVESTIGATION OF EFFECT OF A FAMILY 

EDUCATION PROGRAM ON SELF-

EFFICIENCY LEVEL OF PARENTS 

Sidre ÇALIŞKAN  

Burhan ÇAPRİ 
Mersin University, Türkiye 

INVESTIGATION OF FLIGHT CREW’S SELF-

EFFICACY FOR MANAGING WORK-FAMILY 

CONFLICT SCORES IN TERMS OF SOCIO-

DEMOGRAPHIC VARIABLES 

Sidre ÇALIŞKAN  

Burhan ÇAPRİ 
Mersin University, Türkiye 

INVESTIGATION OF FLIGHT CREW’S 

CAREER BURNOUT AND COUPLE BURNOUT 

SCORES IN TERMS OF SOCIO-

DEMOGRAPHIC VARIABLES 
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FACE-TO-FACE PRESENTATIONS 

24.11.2022 / Hall-2, Session-1 
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HEAD OF SESSION: Prof. Dr. Fikret KORUR 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Abdullah ÖZKALE 
Isparta University of Applied Sciences, 

Türkiye 

EVOLUTION OF STUDENT’S 

MATHEMATICAL REPRESENTATION 

PREFERENCES IN FINANCIAL LITERACY 

TASKS FROM PISA 

Assoc. Prof. Dr. Yasemin KATRANCI Kocaeli University, Türkiye 
THE ATTITUDES TOWARDS MATHEMATICAL 

PROBLEM-SOLVING AND -POSING 

Asisst. Prof. Dr. Katibe Gizem YIĞ 
Burdur Mehmet Akif Ersoy University, 

Türkiye 

EVALUATION OF TASK DESIGNS OF 

MATHEMATICS TEACHER CANDIDATES 

Vesile Gül Başer GÜLSOY 

Işıl AÇIK DEMİRCİ 

Burcu AKKUŞ 

Burdur Mehmet Akif Ersoy University, 

Türkiye 

THE IMPORTANCE OF PROBLEM-BASED 

LEARNING APPROACH IN MATHEMATICS 

LESSON AND USING DIGITAL STORY IN THE 

DEVELOPMENT OF 21ST CENTURY SKILLS 

Samet BAĞÇALI 

Prof. Dr. Salih CEYLAN 

Private Baglica Doga College, Türkiye 

Mehmet Akif Ersoy University, Türkiye 

OPINIONS OF CLASS TEACHERS ON THE 

CONTENT PRESENTATIONS OF 

‘ASTRONOMY AND SPACE’ IN PRIMARY 

SCHOOL SCIENCE BOOKS: THE SAMPLE 

OF BURDUR 

Özlem GÖNCÜ  

Prof. Dr. Fikret KORUR 

Assoc. Dr. Huriye DENİŞ ÇELİKER 

Dr. Gökhan KARAASLAN 

Mehmet PARMAKSIZ 

Ministry of Education, Türkiye 

Burdur Mehmet Akif Ersoy University, 

Türkiye 

INVESTIGATION OF BASIC ASTRONOMY 

MISCONCEPTIONS OF SCIENCE AND ART 

CENTER STUDENTS IN THE PROCESS OF  

‘’TELESCOPES IN OUR HANDS, THE FUTURE 

IS IN THE SKY-2-GOAT’’ PROJECT 

Mehmet KARABAL 
Burdur Mehmet Akif Ersoy University, 

Türkiye 

ANALYSIS OF POSTGRADUATE THESES ON 

THE HEALTH BELIEF MODEL IN THE SCOPE 

OF HEALTH LITERACY 
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Venue: Burdur Mehmet Akif Ersoy University, Faculty of Education, B-Block 

 
ANKARA LOCAL TIME 
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14 00 : 16 00 
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HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Dr. Gökmen ARSLAN 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Umut AYDOĞDU 
Burdur Provincial Directorate of Family 

and Social Services, Türkiye 

REHABILITATION OF VIOLENT 

PERPETRATORS: ANGER MANAGEMENT 

PROGRAM 

Olcan ASLAN 

Umut AYDOĞDU 

Zeynep KARATAŞ 

Kenan DEMİR 

Ministry of Education, Türkiye 

Burdur Provincial Directorate of Family 

and Social Services, Türkiye 

Burdur Mehmet Akif Ersoy University, 

Türkiye 

EXAMINATION OF CONCERN AREAS AND 

BELIEFS OF EMERGING ADULTHOOD 

Prof. Dr. Zeynep KARATAŞ 

Prof. Dr. Özlem TAGAY 

Lect. Kıvanç UZUN 

Burdur Mehmet Akif Ersoy University, 

Türkiye 

TO BE JEALOUSY OR NOT TO BE? A VIEW 

FROM THE ACADEMIC WINDOW 

Prof. Dr. Özlem TAGAY 

Prof. Dr. Zeynep KARATAŞ 

Osman CIRCIR 

Burdur Mehmet Akif Ersoy University, 

Türkiye 

BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF ACADEMIC 

STUDIES ON DIGITAL PARENTING 

PUBLISHED IN INTERNATIONAL JOURNALS 

Lect. Muhammet TORTUMLU 

Lect. Kıvanç UZUN 

Burdur Mehmet Akif Ersoy University, 

Türkiye 

THE EFFECT OF PROBLEMS EXPERIENCED IN 

THE ONLINE EDUCATION PROCESS ON 

TEACHER’ WORK ENGAGEMENT 

Ömer ÖZGÜNDÜZ 

Gökmen ARSLAN 

Ministry of education, Türkiye 

Burdur Mehmet Akif Ersoy University, 

Türkiye 

BULLYING BEHAVIOR AND SCHOOL 

ACHIEVEMENT IN HIGH SCHOOL 

STUDENTS: MEDIATING ROLE OF 

SUBJECTIVE ACADEMIC WELLBEING 

Gökmen ARSLAN 

İlknur TATAR 

Burdur Mehmet Akif Ersoy University, 

Türkiye 

MEASURING MEANING IN LIFE AMONG 

ADOLESCENTS: EXAMINING THE 

PSYCHOMETRIC PROPERTIES OF THE 

MEANINGFUL LIVING MEASURE 
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Venue: Burdur Mehmet Akif Ersoy University, Faculty of Education, B-Block 

 
ANKARA LOCAL TIME 

 
BAKU LOCAL TIME 

 
14 00 : 16 00 

 
15 00 : 17 00 

 

HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Dr. Güvenç GÖRGÜLÜ 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Dr. Derya UYSAL 
Alanya Alaaddin Keykubat University, 

Türkiye 

TEACHER AND TEACHER EDUCATION 

PROGRAMS IN WALDORF EDUCATIONAL 

PHILOSOPHY 

Osman AKÖZ 
Burdur Provincial Directorate of National 

Education, Türkiye 

TÜBİTAK-4004 DOĞA VE BİLİM KAMPI: 

GÜNCEL ÖĞRETMEN AKADEMİSİ 

Özge SARIKAYA 

Assoc. Prof. Dr. Güvenç GÖRGÜLÜ 

Burdur Mehmet Akif Ersoy University, 

Türkiye 

TEACHER’S OPINIONS ON DISTANCE 

EDUCATION: A CASE STUDY 

Vesile AKMANSOY 

Öznur TULUHAN ATEŞ 

Mınıstry of Educatıon, Türkiye 

Burdur Mehmet Akif Ersoy University, 

Türkiye 

EARLY YEARS OF MANAGING PROFESSION 

FROM THE PERSPECTIVES OF SCHOOL 

MANAGERS: BURDUR CASE 

Ayşe İNCİ 

Assoc. Prof. Dr. Güvenç GÖRGÜLÜ 

Burdur Mehmet Akif Ersoy University, 

Türkiye 

ACTION RESEARCH ON INCREASING 

STUDENTS' CLASS PARTICIPATION DURING 

DISTANCE EDUCATION 

Kevser BALTACI 

Assist. Prof. Dr. Feride ERSOY 

Burdur Mehmet Akif Ersoy University, 

Türkiye 

SOCIAL STUDIES TEACHERS’EFFICACY 

BELIEFS REGARDING CHARACTER 

EDUCATION 
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Venue: Burdur Mehmet Akif Ersoy University, Faculty of Education, B-Block 

 
ANKARA LOCAL TIME 

 
BAKU LOCAL TIME 

 
14 00 : 16 00 

 
15 00 : 17 00 

 

HEAD OF SESSION: Prof. Dr. Serdar TUNA 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Assoc. Prof. Gulshan Fakhreddin gizi 

Novruzova 
Azerbaijan State Pedagogical University 

ISSUES ON APPLICATION OF TURKISH 

EXPERIENCE IN ASPU IN TERMS OF 

PEDAGOGICAL STAFF TRAINING 

Ayşegül USLU 

Prof. Dr. Serdar TUNA 

Burdur Mehmet Akif Ersoy University, 

Türkiye 

OPINIONS OF SECONDARY SCHOOL 

VISUAL ARTS TEACHERS ON MUSEUM 

EDUCATION PRACTICES 

Assoc. Prof. Dr. Armağan KONAK 

Ümmü Beyza CİNGÖZ 

Yeliz AKKAYA OCAK 

Burdur Mehmet Akif Ersoy University, 

Türkiye 

Private Uşak Patika Kindergarten, Türkiye 

Metin Çiviler Anatolian High School, 

Türkiye 

ATTITUDES OF STUDENTS FROM THE 

FACULTY OF EDUCATION, DEPARTMENT 

OF PAINTING AND TRAINING EDUCATION 

AND FACULTY OF ART DESIGN, ABOUT 

VIRTUAL MUSEUM VIRTUAL TOUR 

SATISFACTION 

Asisst. Prof. Dr. Mahmut TUĞLUER 

Assoc. Prof. Dr.  Şirin DÖNMEZ 

Kahramanmaraş Sütçü İmam University, 

Türkiye 

Süleyman Demirel University, Türkiye 

THE LANDSCAPE ARCHITECTURE 

PROFESSION AND LANDSCAPE 

ARCHITECTURE EDUCATION IN TURKEY 

Esin Kendirli ALİÇ 

Prof. Dr. Serdar TUNA 

Burdur Mehmet Akif Ersoy University, 

Türkiye 
USE OF PROCESS FILES IN ART EDUCATION 

Aygun Ramiz gizi Sharifova Azerbaijan State Pedagogical University 
PROFESSIONAL POSITION OF THE HEAD OF 

A HIGHER EDUCATION INSTITUTION 
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Venue: Burdur Mehmet Akif Ersoy University, Faculty of Education, B-Block 
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BAKU LOCAL TIME 
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HEAD OF SESSION: Prof. Dr. Ümit ŞAHBAZ 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Ayşe KİLLİ Usak University, Türkiye 

LEGAL BASIS AND ISSUES IN EARLY 

CHILDHOOD SPECIAL EDUCATION FOR 

CHILDREN WITH VISUAL IMPAIRMENTS: THE 

CASE OF TURKEY 

Bayram KEÇİLİ Ege University, Türkiye 

EXAMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN 

PSYCHOLOGICAL ENDURANCE, SELF-

EFFICACY AND ATTITUDES OF GETTING 

PSYCHOLOGICAL ASSISTANCE OF 

SPECIAL EDUCATION TEACHERS 

Prof. Dr. Ümit ŞAHBAZ 

Bekir ÖZTÜRK 

Burdur Mehmet Akif Ersoy University, 

Türkiye 

Safiye Nadir Special Education, Türkiye 

Application School Izmir-Turkiye 

VALIDITY AND RELIABILITY STUDY OF 

SOCIAL ACCEPTANCE SCALE HIGH 

SCHOOL FORM (SAS-H) 

Burcu YAPAR 

Fatih KOÇAK 
Necmettin Erbakan University, Türkiye 

INVESTIGATION OF PROFESSIONAL 

ENGAGEMENT AND PSYCHOLOGICAL 

RESILIENCE OF SPECIAL EDUCATION 

TEACHER CANDIDATES 

İmge YURDABAKAN  

Vesile Yıldız DEMİRTAŞ 

Burdur Mehmet Akif Ersoy University, 

Türkiye 

İzmir Dokuz Eylül University, Türkiye 

OPINIONS OF CHILDREN WITH CHRONIC 

DISEASE GOING TO HOSPITAL SCHOOLS 

AND THEIR TEACHERS ABOUT THESE 

SCHOOLS 
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FACE-TO-FACE PRESENTATIONS 
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Venue: Burdur Mehmet Akif Ersoy University, Faculty of Education, B-Block 

 
ANKARA LOCAL TIME 

 
BAKU LOCAL TIME 

 
16 00 : 18 00 
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HEAD OF SESSION: Prof. Dr. Özlem TAGAY 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 
Assist. Dr. Mustafa KILINÇ 

Prof. Dr. Firdevs SAVİ ÇAKAR 

Burdur Mehmet Akif Ersoy University, 

Türkiye 

UNDERSTANDING AND PREVENTION OF 

THE DYNAMICS OF VIOLENCE IN YOUTH 

Prof. Dr. Firdevs SAVİ ÇAKAR 

Assist. Dr. Mustafa KILINÇ 

Burdur Mehmet Akif Ersoy University, 

Türkiye 

REFLECTIONS OF TRAUMATIC EXPERIENCES 

IN CHILDREN'S LEARNING PROCESS AND 

TRAUMA-SENSITIVE SCHOOLS 

Özlem TAGAY 

Mümine TÜRKYILMAZ BİLGİN 
Mehmet Akif Ersoy University, Türkiye 

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP 

BETWEEN YOUNG ADULTS' ATTITUDES 

TOWARDS DATING VIOLENCE SELF-ESTEEM 

AND BODY IMAGE 

Canan ARI 

Kenan DEMİR 

Burdur Mehmet Akif Ersoy University, 

Türkiye 

THE RELATIONSHIP BETWEEN PROSPECTIVE 

TEACHERS'  CRITICAL THINKING 

DISPOSITION AND SCIENTIFIC RESEARCH 

SELF-EFFICIENCY 

Adem UZUN 

Assoc. Prof. Dr. Yasemin APALI 

Burdur Mehmet Akif Ersoy University, 

Türkiye 

TRADITIONALISM IN THE POSTMODERN 

ERA 

Res. Assist. Şule KARADUMAN Usak University, Türkiye 
A DETAILED RESEARCH ON THE BEIER 

SENTENCE COMPLETE TEST 

Res. Assist. Seyyit ALTUNIŞIK 

Assoc. Prof. Dr. Didem İNEL EKİCİ 
Uşak University, Türkiye 

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF 

PROBLEM-BASED STEM IMPLEMENTATIONS 

ON PRE-SERVICE TEACHERS’ 

CONCEPTUAL LEARNING 
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FACE-TO-FACE PRESENTATIONS 
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Venue: Burdur Mehmet Akif Ersoy University, Faculty of Education, B-Block 
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BAKU LOCAL TIME 

 
16 00 : 18 00 
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HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Dr. Osman EROL 
AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Mustafa BATAR 
Burdur Mehmet Akif Ersoy University, 

Türkiye 

AN ACTIVE PRACTICE PROPOSAL FOR THE 

“SOFTWARE ENGINEERING” COURSE 

Onur SEVLİ 

Vesile Gül BAŞER 

Burdur Mehmet Akif Ersoy University, 

Türkiye 

USE OF METAVERSE TECHNOLOGY IN 

EDUCATION 

Mustafa BATAR 
Burdur Mehmet Akif Ersoy University, 

Türkiye 

USING SOFTWARE RISKS IN TEACHING 

“FUZZY LOGIC” 

Assoc. Prof. Dr. Osman EROL 

Osman AKÖZ 

Raziye GÜNGÖR 

Burdur Mehmet Akif Ersoy University, 

Türkiye 

Burdur MEM, Türkiye 

Burdur Gazi Primary School, Türkiye 

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP 

BETWEEN SECONDARY SCHOOL 

STUDENTS’ ROBOTIC CODING ATTITUDES 

AND STEM CAREER INTERESTS 

Assoc. Prof. Dr. Neşe Sevim ÇIRAK 

Assoc. Prof. Dr. Osman EROL 

Burdur Mehmet Akif Ersoy Univesity, 

Türkiye 

EXAMINING THE E-LEARNING READINESS 

LEVELS OF TEACHER CANDIDATES BASED 

ON SEVERAL VARIABLES 

Tuncer AKBAY 

Ali Hakan IŞIK 

Ömer Can ESKİCİOĞLU 

Burdur Mehmet Akif Ersoy University, 

Türkiye 

PREDICTION OF STUDENT ACHIEVEMENT 

PERFORMANCE THROUGH DEEP AND 

MACHINE LEARNING TECHNIQUES 

Cemre Ece ÜNAL 

Fatih Emre KILIÇ 

Ramazan AYCAN 

Prof. Dr. Halil TURGUT 

Süleyman Demirel University, Türkiye 

DEVELOPING INFORMATION AND 

TECHNOLOGY LITERACY SKILLS 

ASSESSMENT RUBRIC 

Assoc. Prof. Dr.  Sadık Yüksel SIVACI 

Asst. Prof. Dr. Anıl Çağlar ERKAN 

Burdur Mehmet Akif Ersoy University, 

Türkiye 

AN INVESTIGATION ON ENERGY SECURITY 

WITHIN THE SCOPE OF HIGHER 

EDUCATION TEACHER TRAINING 

PROGRAMS 
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Venue: Burdur Mehmet Akif Ersoy University, Faculty of Education, B-Block 

 
ANKARA LOCAL TIME 

 
BAKU LOCAL TIME 

 
16 00 : 18 00 
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HEAD OF SESSION: Assist. Prof. Dr. Esra ÇAKAR ÖZKAN 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Assist. Prof. Dr. Ayça BÜYÜKCEBECİ Muğla Sıtkı Koçman University, Türkiye 

POSITIVELY CHANGING TYPICALLY 

DEVELOPING CHILDREN’S ATTITUDES 

TOWARDS CHILDREN WITH DISABILITIES: 

AN EXPERIMENTAL STUDY 

Oğuzhan DÖLEK 

Beyza KAYALI 

Prof. Dr. Firdevs S. ÇAKAR 

Burdur Mehmet Akif Ersoy University 
ETHICAL PRINCIPLES AND COUNSELOR 

COMPETENCIES IN ONLINE COUNSELING 

Beyza KAYALI 

Oğuzhan DÖLEK 

Prof. Dr. Firdevs S. ÇAKAR 

Burdur Mehmet Akif Ersoy University, 

Türkiye 

DIGITAL GAMES AND EMPATHY SKILLS IN 

CHILDREN 

Hatice İNAL 

Serap BÜYÜKKIDIK 

Burdur Mehmet Akif Ersoy University, 

Türkiye 

Sinop University, Türkiye 

HOW IS THE PERCEIVED DIFFICULTY OF THE 

TOPICS IN THE EDUCATIONAL 

MEASUREMENT AND EVALUATION 

COURSE? A MIXED RESEARCH 

Muhammed Mehmet MAZLUM 

Ayşegül ATALAY 
Van Yuzuncu Yıl University, Türkiye 

A HOLISTIC PERSPECTIVE ON FEAR OF 

MISSING OUT (FOMO): A MIXED STUDY 

Res. Assist. Dr. Elif Süreyya KANYILMAZ 

CANLI 

Dr. Ayşe ULUTAŞ 

Burdur Mehmet Akif Ersoy University, 

Türkiye 

INVESTIGATION OF PRE-SCHOOL 

TEACHERS’ TECHNOSTRESS LEVELS AND 

ATTITUDES TOWARDS THE USE OF 

TECHNOLOGICAL TOOLS AND 

EQUIPMENT 

İrem Nur GÜRSEL 

Fikriye Eda KARAÇUL 

Burdur Mehmet Akif Ersoy University, 

Türkiye 

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIPS 

BETWEEN CONSCIOUS AWARENESS, LIFE 

SATISFACTION, HOPE AND 

PSYCHOLOGICAL RESILIENCE IN 

UNIVERSITY STUDENTS 

Memiş ULUDAĞ 

Esra ÇAKAR ÖZKAN 

Burdur Mehmet Akif Ersoy University, 

Türkiye 

THE RELATIONSHIP BETWEEN PROSPECTIVE 

TEACHER’S PROFESSIONAL GOALS AND 

THEIR BELIEFS ON THE ACHIEVEMENT OF 

THESE GOALS 

 

   



Congress Program IV 

 

FACE-TO-FACE PRESENTATIONS 
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Venue: Burdur Mehmet Akif Ersoy University, Faculty of Education, B-Block 
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BAKU LOCAL TIME 

 
16 00 : 18 00 
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HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Dr.  Kenan DEMİR 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Fatih Mehmet YİĞİT 

Yasemin  ÇAKICI 

Burdur Mehmet Akif Ersoy University, 

Türkiye 

A SYSTEMATIC REVIEW OF PREVIOUS 

STUDIES REGARDING THE PERCEPTIONS OF 

ENGLISH TEACHERS AND STUDENTS ABOUT 

WORLD ENGLISHES 

Samet FINDIKLI 

Assoc. Prof. Dr.  Kağan BÜYÜKKARCI 
Süleyman Demirel University, Türkiye 

THE INFLUENCE OF VARIOUS FACTORS ON 

HIGH SCHOOL STUDENT'S SPEAKING 

ANXIETY IN ENGLISH LANGUAGE 

CLASSROOM 

Zehra Ezgi ERKAN 

Asst. Prof. Dr. Ahmet ÖNAL 
Süleyman Demirel University, Türkiye 

PROCESS DRAMA FOR TEACHING 

ENGLISH TO YOUNG LEARNERS 

Assist. Prof. Dr. Gül DALGAR 

Nazan KAYTEZ 

Burdur Mehmet Akif Ersoy University, 

Türkiye 

Çankırı Karatekin University, Türkiye 

THE EFFECT OF CREATIVE DRAMA 

ACTIVITIES IN THE MUSEUM ON THE 

AWARENESS OF 5-6 AGE GROUP 

CHILDREN ABOUT THE MUSEUM 

Assoc. Prof. Dr.  Kenan DEMİR 
Burdur Mehmet Akif Ersoy University, 

Türkiye 

IPSATIVE ASSESSMENT AND SELF-

DETERMINATION IN THE TEACHING-

LEARNING PROCESS 

Kadir AKYOL 

Erdal TAŞLIDERE  

Isparta Hafiz Ibrahim Demiralay Primary 

School, Türkiye 

Burdur Mehmet Akif Ersoy University, 

Türkiye 

INVESTIGATION OF CLASSROOM 

TEACHERS’ PERCEPTIONS ABOUT 

DISTANCE EDUCATION LIVE LESSONS 

Assist. Prof. Dr. Mehmet Yiğit ERSOYDAN 
Burdur Mehmet Akif Ersoy University, 

Türkiye 

RESEARCH OF STUDENT OPINION ON THE 

EFFICIENCY OF DISTANCE EDUCATION 

LESSONS DURING THE COVID-19 

PANDEMIC PROCESS 
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Venue: Burdur Mehmet Akif Ersoy University, Faculty of Education, B-Block 
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16 00 : 18 00 
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HEAD OF SESSION: Doç. Dr. Zuhal ÇELİKTÜRK SEZGİN 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Özgür TÜRK 

Sadık KARTAL 

Burdur Mehmet Akif Ersoy University, 

Türkiye 

PROBLEMS ENCOUNTERED BY SCHOOL 

PRINCIPALS IN THE TURKISH EDUCATION 

SYSTEM: A META SYNTHESIS STUDY 

Süleyman ÜNLÜ 

Musa ÇİFCİ 
Uşak University, Türkiye 

EVALUATING TURKISH LANGUAGE 

CURRICULUM IN TERMS OF ONLINE 

READING SKILLS 

Süleyman ÜNLÜ Uşak University, Türkiye 

EXAMINATION OF THE RURAL MIDDLE 

SCHOOL STUDENT'S METAPHOR 

PERCEPTIONS TOWARD TURKISH COURSES 

Doç. Dr. Zuhal ÇELİKTÜRK SEZGİN 

Arzu ERDEM 

Burdur Mehmet Akif Ersoy University, 

Türkiye 

"VISUAL READING AND VISUAL 

PRESENTATION IN TURKISH COURSE 

CURRICULUM AND TURKISH TEXTBOOKS 

(1st -4th Graders) 

Assist. Prof. Dr. Yasemin Gül GEDİKOĞLU 

ÖZİLHAN 

Burdur Mehmet Akif Ersoy University, 

Türkiye 

INVESTIGATION OF PIPPI LONGSTOCKING 

SERIES IN THE CONTEXT OF DEMOCRATIC 

CULTURE AWARENESS 

Prof. Dr. Hülya YAZICI 

İsmail YILDIRIM 
Burdur Mehmet Akif Ersoy University 

AN ECOCRITICAL APPROACH TO TEXTS IN 

TURKISH TEXTBOOKS 

Prof. Dr. Hülya YAZICI 

Elif DİLBER 
Burdur Mehmet Akif Ersoy University 

AN ANALYSIS ON ZEYNEP CEMALI'S 

EXTENSIONS IN CHILDREN'S NOVELS 

Prof. Dr. A.D. Zamanov 

Dr. S.B. Quliyeva 

A.Ə. Yaqubova 

Azerbaijan State Pedagogical University 

STRATEGIC MANAGEMENT IN EDUCATION: 

AN APPROACH TO THE CHALLENGES OF 

THE 21ST CENTURY 
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16 00 : 18 00 
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HEAD OF SESSION: Prof. Dr. Fatma ÇALIŞANDEMİR 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 
Prof. Dr. Fatma ÇALIŞANDEMİR 

Assist. Prof. Dr. Özge ÖZEL 

Berkay GÖK 

Burdur Mehmet Akif Ersoy University, 

Türkiye 

EARLY CHILDHOOD TEACHERS’ USES OF 

TECHNOLOGY IN THEIR PERSONAL LIVES 

Assoc. Prof. Dr. Bahadır GÜLBAHAR 

Assoc. Prof. Dr. Sadık Yüksel SIVACI 

Assoc. Prof. Dr. Okan KUZU 

Kırşehir Ahi Evran University, Türkiye 

Burdur Mehmet Akif Ersoy University, 

Türkiye 

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIPS 

BETWEEN PROSPECTIVE 

TEACHERS'ATTITUDES TO TEACHING 

PROFESSION, POTENTIAL PERSONALITY 

PERCEPTIONS, LIFE SATISFACTIONS AND 

EMOTIONAL STATUS 

Betül AKYOL 

Prof. Dr. Alattin URAL 

Burdur National Education Directorate, 

Türkiye 

Burdur Mehmet Akif Ersoy University, 

Türkiye 

EXAMINATION OF SECONDARY SCHOOL 

STUDENT’S OPINIONS ON EDUCATION OF 

EXPONENTIAL NUMBERS WITH THE ESCAPE 

GAME 

Mustafa AYDOĞMUŞ 

Fatih Nuri SEKİN 

Assoc. Prof. Dr. Derya CAN 

Burdur Mehmet Akif Ersoy University, 

Türkiye 

AN ANALYSIS OF THE FOURTH GRADE 

PRIMARY SCHOOL STUDENT’S 

MATHEMATICAL WRITING SKILLS 

Prof. Dr. Fatma ÇALIŞANDEMİR 

Serap UYSAL 

Burdur Mehmet Akif Ersoy University, 

Türkiye 

Burdur Provincial Directorate of Family 

and Social Services, Türkiye 

EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP 

BETWEEN THE TEMPERATURES OF 

CHILDREN AGED 4-6 AND THE LEVELS OF 

PERMISSIONS OF THEIR PARENTS 

Ayşe ULUTAŞ 

Sezan SEZGİN 
Burdur Mehmet Akif Ersoy University 

DIGITAL PLAYER TYPOLOGIES AS AN 

INDIVIDUAL DIFFERENCE IN LEARNING: 

DETERMINING THE DIGITAL GAME 

PLAYING CHARACTERISTICS OF TEACHER 

CANDIDATES 

Dr. Alvan Jafarov Azerbaijan State Pedagogical University 

STUDYING THE STUDY LOAD IN THE TURKISH 

EDUCATION SYSTEM AND ITS AZERBAIJAN 

STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY WAYS 

OF APPLICATION (ON THE EXAMPLE OF 

GAZI UNIVERSITY) 

Assist. Prof. Dr. Aylin SOP 

Buse HANÇER 

Burdur Mehmet Akif Ersoy University, 

Türkiye 

THE EFFECT OF MINDFULNESS ON 

PRESCHOOL CHILDREN'S SELF-

REGULATION SKILLS: A CONTENT ANALYSIS 

Makbule ALTINOK BOZKURT 

Hacer TEKERCİ 

Burdur Mehmet Akif Ersoy University, 

Türkiye 

POST PANDEMIC: PRESCHOOL TEACHERS’ 

VIEWS ON DIGITAL COMPETENCIES 
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FACE-TO-FACE PRESENTATIONS 

24.11.2022 / Hall-7, Session-2 

Venue: Burdur Mehmet Akif Ersoy University, Faculty of Education, B-Block 

 
ANKARA LOCAL TIME 

 
BAKU LOCAL TIME 

 
16 00 : 18 00 

 
17 00 : 19 00 

 

HEAD OF SESSION: Prof. Dr. Esra Dalkıran 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Lect. Dr. Melih GÜNAYDIN Süleyman Demirel University, Türkiye 

CLASSICAL TURKISH MUSIC REPERTORY 

SUGGESTION IN VIOLIN EDUCATION; IN 

THE CONTEXT OF FORM,TECHNIQUE AND 

MUSICALITY, “INSTRUMENTAL TURKISH 

CLASSICAL MUSIC FOR VIOLIN” 

Hande Nur ÇİFTÇİBAŞI 

Mehmet Can ÇİFTÇİBAŞI 

Burdur Mehmet Akif Ersoy University, 

Türkiye 

EXAMINING THE CHANGES MADE IN THE 

WEEKLY COURSE SCHEDULES FOR THE 

MUSIC FIELD IN FINE ARTS HIGH SCHOOLS 

Güray BEZİRGANOĞLU 

Assoc. Prof. Dr. Gökhan ÖZDEMİR 

Burdur Mehmet Akif Ersoy University, 

Türkiye 
NEGATIVE HARMONY 

Levent DOĞRU 

Prof. Dr. Esra DALKIRAN 

Prof. Dr. Zeki NACAKCI 

Antalya Fine Arts High School, Türkiye 

Burdur Mehmet Akif Ersoy University, 

Türkiye 

DEVELOPMENT OF FINE ARTS HIGH 

SCHOOL GUITAR LESSON PERFORMANCE 

MEASUREMENT TOOL: VALIDITY AND 

RELIABILITY STUDY 

Natalya KIRCA 

Prof. Dr. Zeki NACAKCI 

Burdur Mehmet Akif Ersoy University, 

Türkiye 

COMPARISON OF TURKEY AND RUSSIA 

PRE-SCHOOL MUSIC EDUCATION 

PROGRAMS 

 



 

 

Zoom Meeting ID: 787 585 7978 

Zoom Passcode: 242424 

 
 
 

6th INTERNATIONAL EDUCATION AND 

INNOVATIVE SCIENCES CONGRESS 

November 24-26, 2022 

Burdur Mehmet Akif Ersoy University 
 

           

 

 

 

 

CONGRESS PROGRAM 
Online via zoom meetings 
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IMPORTANT 

• To be able to make a meeting online, login via https://zoom.us/join site, enter ID instead of “Meeting ID or 

Personal link Name’’ and solidify the session. 

• The presentation will have 15 minutes (including questions and answers). 

• The Zoom application is free and no need to create an account. 

• The Zoom application can be used without registration. 

• The application works on tablets, phones and PCs. 

• Speakers must be connected to the session 15 minutes before the presentation time. 

• All congress participants can connect live and listen to all sessions. 

• During the session, your camera should be turned on at least %70 of session period 

• Moderator is responsible for the presentation and scientific discussion (question-answer) section of the session. 

 

TECHNICAL INFORMATION 

• Make sure your computer has a microphone and is working. 

• You should be able to use screen sharing feature in Zoom. 

• Attendance certificates will be sent to you as pdf at the end of the congress. 

• Moderator is responsible for the presentation and scientific discussion (question-answer) section of the session. 

 

Before you login to Zoom, indicate hall number and your surname  

(Hall-1, İsmail BAKAN) 
 
 

 

ÖNEMLİ 

➢ Kongremizde Yazım Kurallarına uygun gönderilmiş ve bilim kurulundan geçen bildiriler için online (video konferans 

sistemi üzerinden) sunum imkanı sağlanmıştır. 

➢ Online sunum yapabilmek için https://zoom.us/join sitesi üzerinden giriş yaparak “Meeting ID or Personal Link 

Name” yerine ID numarasını girerek oturuma katılabilirsiniz. 

➢ Sunumlar için 15 dakika (soru ve cevaplar dahil) süre ayrılmıştır. 

➢ Zoom uygulaması ücretsizdir ve hesap oluşturmaya gerek yoktur. 

➢ Zoom uygulaması kaydolmadan kullanılabilir. 

➢ Uygulama tablet, telefon ve PC’lerde çalışmaktadır. 

➢ Sunum yapacakların sunum saatinden 15 dk önce oturuma bağlanmış olmaları gerekmektedir. 

➢ Tüm katılımcılar oturumlara online katılıp dinleyebilir. 

➢ Oturumdaki sunumlardan ve bilimsel tartışmalardan (soru-cevap) oturum başkanları sorumludur. 

➢ Sunumlar için 15 dakika (soru ve cevaplar dahil) süre ayrılmıştır. 

 

TEKNİK BİLGİLER 

➢ Bilgisayarınızda çalışır durumda mikrofon bulunmalıdır. 

➢ Zoom'da ekran paylaşma özelliği kullanılabilmelidir. 

➢ Katılım belgeleri kongre sonunda tarafınıza pdf olarak gönderilecektir. 

➢ Kongre programında yer ve saat değişikliği gibi talepler dikkate alınmayacaktır. 

 
Zoom'a girişte sırayla salon numarasını ve soyadınızı yazınız (Salon-1, İsmail BAKAN) 

 

 

PARTICIPATING COUNTRIES: 
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-Invited Speech- 

Date: 24.11.2022 

Ankara Time: 14.30 - 15.00 

Zoom Meeting ID: 787 585 7978 

Zoom Passcode: 242424 

 

Moderator: Dr. Abdul Samet DEMİRKAYA 

Burdur Mehmet Akif Ersoy University, Türkiye 

 

*** 

Dr. Migena Buka 

Tirana University, Albania 

Department of Pedagogy – Psychology 

“Principals competencies in managing a school and its relation to their performance: The 

case of Albania” 

------------------------------------------------------------------------- 
 

Date: 25.11.2022 

Ankara Time: 11.30 - 12.30 

Zoom Meeting ID: 787 585 7978 

Zoom Passcode: 242424 

 

Moderator: Assoc. Prof. Dr. Ali KARAKAŞ 

Burdur Mehmet Akif Ersoy University, Türkiye 

 

*** 

Assoc. Prof. Veneranda Hajrulla 

University of Vlora “Ismail Qemali”, Albania 

Department of Foreign Languages 

“Using E-Portfolio  as a reflection tool for pre  service teachers professional growth” 

 

*** 

Dr. Evis Celo 

Head of linguistic session 

University of Vlora “Ismail Qemali”, Albania 

Department of foreign languages 

“Innovative Knowledge, Leading New Generation. Albanian Universities -Study Case” 



Congress Program IV 

 

ONLINE PRESENTATIONS 

24.11.2022 / Hall-1, Session-1 

 
ANKARA LOCAL TIME 

 
BAKU LOCAL TIME 

 
10 00 : 12 00 

 
11 00 : 13 00 

 

HEAD OF SESSION: Prof. Dr. Çiğdem KILIÇ 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Assist. Prof. Ayla ATA BARAN Eskişehir Osmangazi University, Türkiye 

AN ANALYSIS OF PISA-LIKE MATHEMATICS 

PROBLEMS POSED BY MATHEMATICS 

EDUCATION POSTGRADUATE STUDENTS 

Prof. Dr. Çiğdem KILIÇ İstanbul Medeniyet University, Türkiye 

EXAMINING OF PROBLEM POSING STUDIES 

IN MATHEMATICS TEXTBOOKS IN THE 

CONTEXT OF REAL LIFE PROBLEMS 

Prof. Dr. Çiğdem KILIÇ İstanbul Medeniyet University, Türkiye 

DETERMINING THE PROBLEM-POSING 

PERFORMANCES OF PRE-SERVICE 

MATHEMATICS TEACHERS THAT CAN BE 

SOLVED WITH THE MAKING TABLE 

STRATEGY 

Assoc. Prof. Dr. Mine AKTAŞ 

Res. Assist. Fatma Sıla BULUT 

Gazi University, Türkiye 

Aksaray University, Türkiye 

THE EFFECT OF ORFF METHOD ON 

STUDENTS’ ATTITUDE ABOUT CIRCLE AND 

CIRCULAR REGION SUB-LEARNING 

DOMAIN OF 7th - GRADE MIDDLE SCHOOL 

MATHEMATICS LESSON 

Burak PİRİM 

İdris AKTAŞ 

Zülküf SADIK 

Ministry of National Education, Türkiye 

Amasya University, Türkiye 

THE EFFECT OF READING 

COMPREHENSION AND LISTENING SKILLS 

OF PRIMARY SCHOOL FIRST-GRADE 

STUDENTS ON THEIR PROBLEM-SOLVING 

ACHIEVEMENTS IN MATHEMATICS 

Nagihan Tanık ÖNAL 

Assoc. Prof. Dr. Nezih ÖNAL 
Nigde Omer Halisdemir University, Türkiye 

VIRTUAL MUSEUM DESIGN EXPERIENCES 

FOR SCIENCE EDUCATION OF CANDIDATE 

TEACHERS 

Nagihan Tanık ÖNAL 

Assoc. Prof. Dr. Nezih ÖNAL 
Nigde Omer Halisdemir University, Türkiye 

PRESCHOOL STUDENTS' OPINIONS ON 

ASTRONOMY TEACHING WITH 

AUGMENTED REALITY 

Ayşe ARSLAN 

Sinan YİRMİBEŞOĞLU 

Burcu ÖZSOY 

Hacettepe University, Türkiye 

TUBITAK MAM Polar Research Institute, 

Türkiye 

Istanbul Technical University, Türkiye 

TEACHERS’ OPINIONS ON THE FIRST 

NATIONAL POLAR FESTIVAL 

Assoc. Prof. Dr. Selda BAKIR 

Assoc. Prof. Dr. Seraceddin Levent 

ZORLUOĞLU 

Tuğba ULUSOY 

Burdur Mehmet Akif Ersoy University, 

Türkiye 

Süleyman Demirel University, Türkiye 

BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF STUDIES IN THE 

FIELD OF NEUROEDUCATION IN SCIENCE 

EDUCATION 

Tuğba ULUSOY 

Assoc. Prof. Dr.Seraceddin Levent 

ZORLUOĞLU 

Assoc. Prof. Dr.Selda BAKIR 

Burdur Mehmet Akif Ersoy University, 

Türkiye 

Süleyman Demirel University, Türkiye 

BRAIN AND LEARNING 
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ONLINE PRESENTATIONS 

24.11.2022 / Hall-2, Session-1 

 
ANKARA LOCAL TIME 

 
BAKU LOCAL TIME 

 
10 00 : 12 00 

 
11 00 : 13 00 

 

HEAD OF SESSION: Prof. Dr. Fatma Ebru İKİZ 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Şebnem Berivan ÖZCAN 

Assoc. Prof. Dr. Ramazan SAK 
Van Yüzüncü Yıl University, Türkiye 

AN INVESTIGATION OF PSYCHOLOGICAL 

WELL-BEING STUDIES FOCUSED ON 

PRESCHOOL PERIOD IN TURKEY 

Ferdi YAĞAN 

Assoc. Prof. Dr. Zöhre KAYA 

Yuksekova Science and Art Center, 

Türkiye 

Van Yüzüncü Yıl University, Türkiye 

EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP 

BETWEEN LIFE SATISFACTION AND DEATH 

ANXIETY AND DEMOGRAPHIC VARIABLES 

IN ADULTS 

Dr. Şahabettin MUTLU 

Assoc. Prof. Dr. Zöhre KAYA 

Ministry of Education, Türkiye 

Van Yüzüncü Yıl University, Türkiye 

PSYCHO-EDUCATIONAL PRACTICES: 

ONLINE DECISION-MAKING SKILLS 

PSYCHO-EDUCATION PROGRAM 

DOCUMENT ANALYSIS EXAMPLE 

Anıl KELEŞ 

Prof. Dr. Özlem TAGAY 

Isparta Guidance and Research Center, 

Türkiye 

Mehmet Akif Ersoy University, Türkiye 

EXAMINING THE CONTACT DISTURBANCES 

OF PSYCHOLOGICAL COUNSELORS 

B.e.d. prof. M. A. Qarayev 

B.ü.f.d. E.C.Hüseynova 

Azerbaijan State Pedagogical University 

Gence State University 

THE EFFECT OF COGNITIVE DISORDER IN 

YOUNG PEOPLE ON THE VOLUME OF 

SHORT-TERM VISUAL AND AUDITORY 

MEMORY 

Ayşenur Önder ERCAN 

Assoc. Prof. Dr. Mehmet Ali ÇAKIR 

Gulgun Nihat Omur Secondary School, 

Türkiye 

Burdur Mehmet Akif Ersoy University, 

Türkiye 

THE EFFECT OF CAREER GROUP 

GUIDANCE PROGRAM ON CAREER SELF-

EFFICACY LEVEL OF 8TH GRADE MIDDLE 

SCHOOL STUDENTS 

Agasiyeva Yagut Tahir 
Azerbaijan State Pedagogical University, 

Türkiye 

THE PROBLEM OF PSYCHOLOGICAL 

RESISTANCE OF PERSONALITY TO 

CONFLICT 

Prof. Dr. Fatma Ebru İKİZ Dokuz Eylül University, Türkiye 

FRAMEWORK OF ETHICAL 

CONSIDERATIONS IN SCHOOL AND 

FAMILY COUNSELING WHEN WORKING 

WITH CHILD AND ADOLESCENT CLIENTS 

Dr. Burak SAĞIRKAYA Ministry of National Education, Türkiye 

THE IMPORTANCE OF THE MUSIC 

IMPLEMENTATIONS IN AUTISM EDUCATION, 

IN PARENT AND TEACHER 

COMMUNICATION PROCESSES 
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ONLINE PRESENTATIONS 

24.11.2022 / Hall-3, Session-1 

 
ANKARA LOCAL TIME 

 
BAKU LOCAL TIME 

 
10 00 : 12 00 

 
11 00 : 13 00 

 

HEAD OF SESSION: Dr. Didem ALSANCAK SIRAKAYA 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 
Didem ALSANCAK SIRAKAYA 

Mustafa SIRAKAYA 
Kırşehir Ahi Evran University, Türkiye 

EXAMINING ONLINE PRIVACY AWARENESS 

IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES 

Didem ALSANCAK SIRAKAYA 

Mustafa SIRAKAYA 
Kırşehir Ahi Evran University, Türkiye 

USING GAMIFICATION AND THE FLIPPED 

CLASSROOM MODEL IN EDUCATIONAL 

ENVIRONMENTS 

Arzu DEVECİ TOPAL 

Aynur KOLBURAN GEÇER 
Kocaeli University, Türkiye 

THE RELATIONSHIP BETWEEN LEARNING 

STRATEGIES OF STUDENTS TAKING E-

COURSES AND THEIR SATISFACTION WITH 

E-COURSES 

Levent YAKAR 

İsmail YELPAZE 

Kahramanmaraş Sütçü İmam University, 

Türkiye 

SHOULD WE THINK TWICE ABOUT MULTIPLE 

CHOICE TEST ANSWERS? 

Levent YAKAR 

İsmail YELPAZE 

Kahramanmaraş Sütçü İmam University, 

Türkiye 

EXAMINING THE NUMBER OF VIEWS OF 

THE DISTANCE EDUCATION COURSE 

VIDEO AND THE RELATIONSHIP BETWEEN 

THE NUMBER OF VIEWS AND THE COURSE 

ACHIEVEMENT 

Safiye DURUSOY 

Prof. Dr. Alattin URAL 

Manisa National Education Directorate, 

Türkiye 

Burdur Mehmet Akif Ersoy University, 

Türkiye 

COMPILATION OF EDUCATIONAL 

RESEARCH WITH WEB 2.0 TOOLS 

Hasanova Nubar Ahmadalı  
Azerbaijan University of Tourism and 

Management 

THE ROLE OF DISTANCE EDUCATION 

TECHNOLOGIES IN IMPROVING 

MANAGEMENT IN HIGHER EDUCATION 

INSTITUTIONS 

Assoc. Prof. Dr. Cennet ŞANLI Pamukkale University, Türkiye 
A CURRICULUM DEVELOPMENT STUDY 

FOR SPATIAL THINKING 
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ONLINE PRESENTATIONS 

24.11.2022 / Hall-4, Session-1 

 
ANKARA LOCAL TIME 

 
BAKU LOCAL TIME 

 
10 00 : 12 00 

 
11 00 : 13 00 

 

HEAD OF SESSION: Prof. Dr. Mehmet Gökhan GENEL 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Prof. Dr. Mehmet Gökhan GENEL 

Recep ÇEVİK 
Yalova University, Türkiye 

MONOPOLICY IN MEDIA 

ORGANIZATIONS: EXAMPLE OF UZAN 

MEDIA 

Prof. Dr. Mehmet Gökhan GENEL 

Emel GÖZETLIK 
Yalova University, Türkiye 

THE SUITABILITY OF THE FORBIDDEN APPLE 

SERIES TO TURKISH FAMILY STRUCTURE AND 

ITS EFFECTS ON CULTURAL CORRUPTION 

Lect. Mustafa AKSOĞAN Malatya Turgut Ozal University, Türkiye 
THE DISEASE OF OUR TIME SOCIAL MEDIA 

DEPENDENCE: NATIONAL STUDIES 

Lect. Mustafa AKSOĞAN Malatya Turgut Ozal University, Türkiye 
THE MODERN PROBLEM: SOCIAL MEDIA 

DEPENDENCE 

Ezgi GÖKÇE Uşak University, Türkiye 
THE HORSE MOTIF IN OTTOMAN PERIOD 

TILE-CERAMICS AND ITS USE 

Ezgi GÖKÇE Uşak University, Türkiye 
CERAMIC PLATES USED AS DESIGN 

ELEMENTS IN ARCHITECTURAL BUILDINGS 

Prof. Dr. Lütfi ÖZAV 

Arzu ERSÖZ TÜĞEN 

Uşak University, Türkiye 

Mınıstry of Educatıon, Türkiye 

BREAD IN FOLK CULTURE: KARAHÖYÜK 

BREAD (DENIZLI) 

Prof. Dr. Sadettin PAKSOY 

Recep TOKUR 

Gaziantep University, Türkiye 

Kilis 7 Aralık University, Türkiye 

THE EFFECTS OF HEALTH TOURISM ON 

REGIONAL DEVELOPMENT: EXAMPLE OF 

KAHRAMANMARAŞ ZEYTİN ILICASI 

Assoc. Prof. Dr. Mehmet YORULMAZ Selçuk University, Türkiye 

HEALTH FACILITIES WITH HEALTH TOURISM 

ACCREDITATION BY THE MINISTRY OF 

HEALTH 

Assoc. Prof. Dr. Mehmet YORULMAZ Selçuk University, Türkiye 

INTERMEDIATE ORGANIZATIONS 

QUALIFIED TO RECEIVE HEALTH TOURISM 

AUTHORIZATION CERTIFICATE 

  



Congress Program IV 

 

ONLINE PRESENTATIONS 

24.11.2022 / Hall-5, Session-1 

 
ANKARA LOCAL TIME 

 
BAKU LOCAL TIME 

 
10 00 : 12 00 

 
11 00 : 13 00 

 

HEAD OF SESSION:  

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Moses Adeolu AGOI 

Oluwanifemi Opeyemi AGOI 

Lagos State University of Education, 

Nigeria 

Obafemi Awolowo University, Nigeria 

CYBER SECURITY: EXPLICIT IMPLICATIONS 

FOR GOVERNMENT AND BUSINESS 

ORGANIZATIONS 

Akhlaqi. Liaqat Ali 

Haidary. Abdul Hakim 
Taj University, Afghanistan 

THE EFFECTS OF FINANCIAL RISK 

MANAGEMENT ON FINANCIAL 

PERFORMANCE OF MONEY EXCHANGE 

DEALERS 

Jorge Italo Federal University of Rio Grande do Norte 

LEARNING OF BUSINESS CONCEPTS IN 

UNDERGRADUATE SUBJECTS THROUGH 

TEACHING METHOD CASES 

Ihejirika, Cardinal, I. C., Ph.D. 

Ihunda, Victor Chizi 

University of Portharcourt, Rivers State, 

Nigeria 

A. J. AYER ON THE RIGHT TO BE SURE: 

IMPLICATIONS FOR SPECULATIVE 

KNOWLEDGE 

Deepali Tomar University Of Kota, India 

GROWTH AND CHALLENGES FACED BY 

MSMES IN INDIA: A COMPARATIVE 

STUDY OF RAJASTHAN AND 

UTTARAKHAND 

Məmməd Əliyev Nakhchivan State University 

MONEY AND THE MONEY REVOLUTION IN 

NAKCHIVAN DURING THE SASANİ AND 

ATROPATENA PERIOD 

Hudhoodha Waheedh Khazar University, Azerbaijan 
FINDING A COMMON PERSPECTIVE ON 

THE DEFINITION OF ENTREPRENERUSHIP 

Artem KUCHERIAVYI Kyiv, Ukraine 

INSTITUTIONAL PREREQUISITES FOR THE 

DEVELOPMENT OF VIRTUAL ASSETS WITHIN 

THE DIGITALIZATION OF THE ECONOMY 

Pooja J 

Dr. L.R.K. Krishnan 
VIT University, India 

AI DRIVING NEW GENERATION 

COMPETENCIES, PRODUCTIVITY AND 

ENGAGEMENT: LEADERSHIP PERSPECTIVE 
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ONLINE PRESENTATIONS 

24.11.2022 / Hall-6, Session-1 

 
ANKARA LOCAL TIME 

 
BAKU LOCAL TIME 

 
10 00 : 12 00 

 
11 00 : 13 00 

 

HEAD OF SESSION: Prof. Dr. Sciuchina Olga 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 
Prof. Dr. Sciuchina Olga 

Tsarenko Valentina 
Tiraspol State University, Moldova 

TEACHING FOREIGN LANGUAGES DURING 

DISTANCE LEARNING 

Curdova Svetlana 

Prof. Dr. Sciuchina Olga 
Tiraspol State University, Moldova 

PROPER NAMES IN THE COMPOSITION OF 

ENGLISH AND GERMAN 

PHRASEOLOGICAL UNITS 

Prof. Dr. Sciuchina Olga 

Cocorina Maria 
Tiraspol State University, Moldova 

ENGLISH LITERARY LANGUAGE 

BORROWINGS OF CHINESE IN THE 

MODERN PERIOD 

Assoc. Prof. Abramova Valentina 

Cocorina Maria 
Tiraspol State University, Moldova 

PLASTIC EXPRESSIVENESS AS THE MAIN 

COMPONENT OF ARTISTRY IN RHYTHMIC 

GYMNASTICS 

Anastasia Revenco 

Assoc. Prof. Oksana Balan 
Tiraspol State University, Moldova 

THE CONCEPTS OF LINGUISTIC 

PERSONALITY AND SPEECH PORTRAIT AND 

THEIR INTERRELATION 

Mohammed Kaka Ahmed --- 

STUDENT PREDICTION PERFORMANCE IN 

ONLINE LEARNING ENGAGEMENT AND 

ACADEMIC ACHIEVEMENT 

Namrata Mishra 

Dr. M. Rajkumar 
ICFAI University Jharkhand 

IMPACT OF LEADERSHIP STYLES ON THE 

PERFORMANCE OF FACULTY MEMBERS OF 

HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

Barat Ali Sahebi Taj University, Afghanistan 

THE EFFECTS OF THE CRISIS OF FALL OF THE 

GOVERNMENT ON NON-GOVERNMENTAL 

EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN BALKH 

PROVINCE, AFGHANISTAN 

Mesta Limbong 

Manotar Tampubolon 

Bernadetha Nadeak 

Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, 

Indonesia 

DETERMINING FACTORS OF STUDENTS 

INTEREST IN LEGAL ENGLISH 

  



Congress Program IV 

 

ONLINE PRESENTATIONS 

24.11.2022 / Hall-1, Session-2 

 
ANKARA LOCAL TIME 

 
BAKU LOCAL TIME 

 
12 30 : 14 30 

 
13 30 : 15 30 

 

HEAD OF SESSION: Dr. Süleyman GÜN 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Sibel KATIRCI 
Burdur Mehmet Akif Ersoy University, 

Türkiye 

AN OVERVIEW OF READING SKILLS IN THE 

SIXTH GRADE STATE SECONDARY SCHOOL 

ENGLISH TEXTBOOKS PREPARED BY THE 

MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION IN 

TURKEY 

Prof. Dr. Nazlı BAYKAL 

Lect. Semra ONAY TAŞ 
Süleyman Demirel University, Türkiye 

DO WE ENJOY WHILE TEACHING?: A 

STUDY ON LANGUE TEACHING 

ENJOYMENT 

Sataeva Elmira 

Aitbenbetova Zauresh 

Abdreshova Araylym 

Caspian Public University 
LANGUAGE POLICY AND TURKOLOGY 

ISSUES IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

Zeynep KORKMAZ 

Ali KARAKAŞ 

Burdur Mehmet Akif Ersoy University, 

Türkiye 

TURKISH AND INTERNATIONAL 

INSTRUCTORS’ PERCEPTIONS ON ENGLISH 

AS LINGUA FRANCA IN A TURKISH EFL 

CONTEXT 

Özden TERZİ EYÜBOĞLU 

Assoc. Prof. Dr. Kemal DİL 
Çankırı Karatekin University, Türkiye 

“I UNDERSTAND FOREIGN LANGUAGE BUT 

I CAN’T SPEAK IT” IN TURKEY AND 

ANALYZES THROUGH THE EXPERIENCES OF 

COURSE TEACHERS (SAMPLE OF BINGÖL) 

Inst. Dr. Süleyman GÜN 
Burdur Mehmet Akif Ersoy University, 

Türkiye 

CULTURE, ACCULTURATION AND 

LANGUAGE LEARNING 

Inst. Dr. Süleyman GÜN 
Burdur Mehmet Akif Ersoy University, 

Türkiye 

WEB 3.0 FOR ENGLISH LANGUAGE 

TEACHING AND LEARNING: POTENTIAL 

BENEFITS AND THREATS 

Assoc. Prof. Dr. Məmmədova Könül 

Ələddin qızı" 
Azerbaijan State Pedagogical University 

WAYS OF TEACHING LANGUAGE RULES 

USING MODERN TEACHING METHODS IN 

AZERBAIJANI LANGUAGE CLASSES 
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ONLINE PRESENTATIONS 

24.11.2022 / Hall-2, Session-2 

 
ANKARA LOCAL TIME 

 
BAKU LOCAL TIME 

 
12 30 : 14 30 

 
13 30 : 15 30 

 

HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Dr. Güzin KARASU 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Assoc. Prof. Dr.  Güzin KARASU Anadolu University, Türkiye 

EXAMINATION OF TEACHER RESEARCH 

PROCESS: EXAMPLE OF ACTION 

RESEARCH 

Assoc. Prof. Dr.  Güzin KARASU Anadolu University, Türkiye 

PLANNING LANGUAGE SUPPORT 

COURSES AND EDUCATIONAL 

ENVIRONMENTS FOR THE HEARING-

IMPAIRED WITH DELAYED LANGUAGE 

Ali TAŞ 

Yasemin ÜNSAL 

FSMV.University, Türkiye 

Kırıkkale University, Türkiye 

EXAMINING THE VIEWS OF THE TEACHERS 

WORKING IN VILLAGE SCHOOLS ON 

BEING A “VILLAGE TEACHER” 

Assoc. Prof. Dr. Seval Deniz KILIÇ Muğla Sıtkı Koçman University, Türkiye 

DETERMINATION OF PROFESSIONAL 

NOTICING LEVELS OF TEACHER 

CANDIDATES VIA LESSON VIDEO 

Assoc. Prof. Dr. Seval Deniz KILIÇ Muğla Sıtkı Koçman University, Türkiye 
SAMPLE ACTIVITIES FOR OUT-OF-SCHOOL 

LEARNING ENVIRONMENTS 

Assoc. Dr. Yılmaz TONBUL 

Hasan Cüneyt BOZKURT 

Ege University, Türkiye 

Mınıstry of Educatıon, Türkiye 

VALIDITY AND RELIABILITY STUDY FOR 

SUPERVISION MODELS SCALE 

Assoc. Dr. Yılmaz TONBUL 

Hasan Cüneyt BOZKURT 

Ege University, Türkiye 

Mınıstry of Educatıon, Türkiye 

VALIDITY AND RELIABILITY STUDY FOR THE 

EDUCATIONAL PHILOSOPHIES SCALE 

Canset KAHRAMAN 

Şule ÇEVİKER AY 
Duzce University, Türkiye 

FACE-TO-FACE OR DISTANCE EDUCATION 

PREFERENCES AND REASONS FOR 

ENGLISH LESSONS AFTER THE PANDEMIC 

Abdullayeva Gültəkin Atəş qızı Azerbaijan State Pedagogical University 

TEACHING LITERARY PRONUNCIATION 

SKILLS CONTENT AND NORMS OF WORKS 

CARRIED OUT FOR THE PURPOSE 
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HEAD OF SESSION: Prof. Dr. Qəhrəmanova Qızxanım Nizaməddin 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 
Hasan ARKAN 

Assist. Prof. Dr. Feride ERSOY 

Burdur Mehmet Akif Ersoy University, 

Türkiye 

EXAMINING PROBLEM SOLVING SKILLS OF 

SOCIAL STUDIES TEACHER CANDIDATES 

Assoc. Prof. Dr. Munise Tuba AKTAŞ Anadolu University, Türkiye 

CAN HAIKU BE A TOOL IN ECONOMICS 

TEACHING? AN EVALUATION OF STUDENT 

VIEWS 

Prof. Dr. Qəhrəmanova Qızxanım 

Nizaməddin 
Azerbaijan State Pedagogical University 

THE PROBLEM OF CONFLICT IN RELATIONS 

IN THE TRAINING PROCESS IN HIGHER 

EDUCATION INSTITUTIONS 

Fatma Gül KARA  

Prof. Dr. Fatma SADIK 

80. Year Primary School, Türkiye 

Çukurova University, Türkiye 

EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP 

BETWEEN TEACHERS' ADHERENCE 

LEVELS TO THE CLASSROOM 

MANAGEMENT PRINCIPLES AND STUDENT 

RESISTANCE BEHAVIORS 

Prof. Dr. Fatma SADIK 

Sultan ORMAN 

Cukurova University, Türkiye 

Ministry of National Education, , Türkiye 

OPINIONS OF GIFTED TEACHERS 

WORKING AS CLASSROOM TEACHERS ON 

THEIR TEACHING EXPERIENCES 

Seval GÜRGE 

Prof. Dr. Serdarhan Musa TAŞKAYA 
Mersin University, Türkiye 

OPINIONS OF CLASSROOM TEACHERS 

ABOUT PARENT VISITS 

Xəlilova Xatirə Süleyman Qizi Azerbaijan State Pedagogical University 
SKILLS FORMED IN STUDENTS IN THE 

PROCESS OF TEACHING DRAMA WORKS 

Assoc. Prof. Semra KIRANLI GÜNGÖR 

Aydın GÜVEN 

Eskişehir Osmangazi University, Türkiye 

Provincial Directorate of National 

Education, Türkiye 

A QUALITATIVE RESEARCH ON 

COMPARISON OF ESTONIA AND THE 

TURKISH EDUCATION SYSTEM 

Aydın GÜVEN 

 Assoc. Prof. Semra KIRANLI GÜNGÖR 

Provincial Directorate of National 

Education, Türkiye 

Eskişehir Osmangazi University, Türkiye 

ANALYSIS OF ATATÜRK'S OPENING SPEECH 

OF THE FIRST EDUCATION CONGRESS OF 

1921 FROM EDUCATORS' PERSPECTIVE 
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HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Naseem Akhter 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Gurban HUSEYNOV Azerbaijan 
REFLECTION OF THE JADIDISM MOVEMENT 

IN AZERBAIJAN 

Aydın ERYILMAZ Iğdır University, Türkiye 
HAZRAT IN THE KISSAS OF THE MASNEVIA 

BASED ON THE QURAN. PROPHET 

Hafedh M. Alnoghashi Aligarh Muslim University, India 
GENERALISED DERIVATIONS ON PRIME 

IDEALS 

Assoc. Prof. Naseem Akhter 
Shaheed Benazir Bhutto Women 

University, Pakistan 

THE IMPORTANCE OF PEACE IN THE 

DEVELOPMENT OF SOCIETY 

(ANALYTICAL STUDY IN THE LIGHT OF 

ISLAM) 

Yessy Kurniati 

Tri Addya Karini 

Alauddin State Islamic University 

Makassar 

ANALYSIS OF MENTAL HEALTH AND 

DIMENSIONS OF RELIGIOSITY IN 

UNIVERSITY STUDENT 

Favour C. Uroko University of Nigeria 

“THIS POOR MAN CALLED, AND THE LORD 

HEARD HIM (PSALM 34:6)”: THE CHURCH 

AND POVERTY ALLEVIATION IN A POST-

PANDEMIC NIGERIA 

Mohammed Waheeb 

Firas Alawneh 
The Hashemite University 

DISCOVERIES AT LIVIAS NEAR SITE OF 

JESUS BAPTISM-JORDAN SOUTHERN 

LEVANT, (A Station for Incense Route in 

Jordan Valley) 

Qasımova Nigar Azad qızı Azerbaijan State Pedagogical University PARALLELISMS AND THEIR MAIN FEATURES 
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HEAD OF SESSION: Prof. Süreyya Yiğit 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Vorya Shabrandi 
Knowledge of Master of International 

Relations University 

ATTITUDE TO THE SOCIAL UPRISING OF 

THE'' IRANIAN WORLD MOVEMENT 

WOMEN’S '' AND THE ''WOMEN’S 

REVOLUTION'' OF THE IRANIAN PEOPLE IN 

IRAN AND WORLD WITHIN THE 

FRAMEWORK OF THE NEIL SMELSER 

THEORY TO FORM A COMPREHENSIVE 

AND TRANSFORMATIVE SOCIAL 

MOVEMENT 

Erdal BAYAR Van Yüzüncü Yıl University, Türkiye 

ON POLITICAL AND CULTURAL REASONS 

FOR GIRLS' EDUCATION ISSUES IN 

AFGHANISTAN 

Erdal BAYAR Van Yüzüncü Yıl University, Türkiye 

NUCLEAR BOMBS AS A JUSTIFICATION FOR 

WAR: THE CASE OF THE RUSSIA-UKRAINE 

WAR 

Kemal YÜKSEL İstanbul Aydın University, Türkiye 
TERROR, TERRORISM, AND SECURITY 

POLICIES IN TURKIYE FROM 1978-1999 

Fatbardha ISMAILI Azerbaijan URBAN CRIME AND ITS CAUSES 

Prof. Süreyya Yiğit New Vision University, Tbilisi, Georgia 
SOFT POWER AND THE EUROPEAN UNION: 

PROSPECT FOR THE 2020S 

Ayushi Singh 

Sparsh Yadav 
Galgotias University, India CYBER CRIME IN CHILDREN 

Assist. Prof. Nidhi Panwar Mata Sundri College for Women, India 
'INDIA AFTER 75 YEARS OF PARTITION: A 

STORY OF FULL OF UPS AND DOWNS' 
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HEAD OF SESSION: Assist. Prof. Happy Baglari 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Dr. Rahmani ASMA Batna University, Algeria 
EMOTIONAL INTELLIGENCE AND ITS 

IMPACT OF EFL PRODUCTIVE SKILLS 

Assist. Prof. Happy Baglari 

Seemasree Rajbongshi 
Assam down town University, India 

A QUANTITATIVE STUDY ON 

NOMOPHOBIA AND ITS IMPACT ON 

STUDENTS OF ASSAM DOWN TOWN 

UNIVERSITY 

Ilnura Ibragimovna Fayzullina Moscow State University, Russia 
PHYSIOLOGICAL FEATURES OF BLOOD IN 

COWS DURING THE FIRST PREGNANCY 

Anastasia Vyacheslavovna Makhova Russian State Social University, Russia 

PHYSIOLOGICAL PARAMETERS OF 

ASTHENIZED YOUTH LIVING IN CENTRAL 

RUSSIA 

Maya Dmitrievna Shumova Russian State Social University, Russia 

FUNCTIONAL ACTIVITY OF PLATELETS 

UNDER THE CONDITIONS OF BLOOD FLOW 

IN TIED HEIFERS AT THE AGE OF A YEAR 

Oksana Kononenko 
Odessa I.I.Mechnikov National University, 

Ukraine 

PERFECTIONISM OF PERSONALITY AS A 

SUBJECT OF STUDY OF DIVERSIFICATION 

PSYCHOLOGY 
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HEAD OF SESSION:  

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Orhan SARIKAYA 

Gülay BEDİR 

Kahramanmaraş Sutcu Imam University, 

Türkiye 

PROBLEMS AND SOLUTION SUGGESTIONS 

OF SPECIAL EDUCATION TEACHERS IN 

DISTANCE EDUCATION PROCESS 

Filiz KAYA 

Hakan ÖZAK 

Cizre İsmail Ebul-iz Science and Art 

Center, Türkiye 

Düzce University, Türkiye 

IDENTIFYING THE ENCOUNTERED 

PROBLEMS OF GIFTED CHILDREN’S 

PARENTS 

Dr. Hakan ÖZAK 

Öznur CAM 

Duzce University, Türkiye 

Halil Inalcik Science and Art Center, 

Türkiye 

OPINIONS OF SPECIAL TALENT CHILDREN 

ON P4C (PHILOSOPHY FOR CHILDREN) 

APPLICATIONS 

Safa GÖR 

Assist. Prof. Dr. Muhammet Fatih ALKAN 

Ministry of National Education, Türkiye 

Tokat Gaziosmanpaşa University, Türkiye 

INVESTIGATION OF JOB SATISFACTION OF 

TEACHERS WORKING IN THE FIELD OF 

SPECIAL EDUCATION 

Prof. Dr. Ümit ŞAHBAZ 

Asiye KILIÇ 
Mehmet Akif Ersoy University, Türkiye 

EXAMINING THE FUNCTIONING LEVELS OF 

FAMILIES IN REHABILITATION OF CHILDREN 

WITH SPECIAL NEEDS IN TERMS OF 

VARIOUS VARIABLES 

Yasin TOK 

Sibel AYDIN 

Malatya Turgut Özal University, Türkiye 

Giresun University, Türkiye 

AN ANALYSIS OF THE 7TH WAVE RESULTS 

OF THE WORLD VALUES SURVEY IN THE 

CONTEXT OF COUNTRIES: WHICH 

QUALITIES CAN WE ENCOURAGE 

CHILDREN TO LEARN AT HOME ARE MORE 

IMPORTANT? 

Sibel AYDIN 

Yasin TOK 

Hanifi KORKMAZ 

Giresun University, Türkiye 

Malatya Turgut Özal University, Türkiye 

UNHINDERED ACCESS TO CHILDREN’S 

MAGAZINES BY CHILDREN WITH HEARING 

IMPAIRMENT: AN ANALYSIS ON SPECIAL 

EDUCATION CHILDREN’S MAGAZINE 
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HEAD OF SESSION: Dr. Ulduz Fərhad qızı Qəhrəmanova 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Res. Assist. Dr. Handan ÇELİK Muğla Sıtkı Koçman University, Türkiye 

EXAMINING CARTOONS IN THE CONTEXT 

OF AESTHETIC CRITERIA IN CHILDREN’S 

LITERATURE: ‘RAFADAN TAYFA’ AS AN 

EXAMPLE 

Ayşegül KUTLU ÇAKIN 

Prof. Dr. Gürbüz OCAK 

Ministry of education, Türkiye 

Afyon Kocatepe University, Türkiye 

TEACHING “MY HOUSE” UNIT TO 3RD 

GRADE STUDENTS IN PRIMARY 

SCHOOL WITH DIGITAL STORIES IN 

ENGLISH LESSON 

Prof. Dr. Gürbüz OCAK 

Ayşegül KUTLU ÇAKIN 

Afyon Kocatepe University, Türkiye 

Ministry of education, Türkiye 

THE EXAMINATION OF 

TEACHERS'CURRICULUM LITERACY IN 

TERMS OF VARIOUS VARIABLES 

Assist. Prof. Bayan Kerimbekova Suleyman Demirel University, Kazakhstan 

CURRENT REFORMS OF KAZAKHSTAN’S 

EDUCATIONAL SYSTEM: TEACHING 

LITERATURE ON THE BASIS OF NEW 

CONTENT OF EDUCATION 

Assist. Prof. Gaziza Otarbayeva Suleyman Demirel University, Kazakhstan 

RECOGNIZING AND UNDERSTANDING A 

WORK OF ART THROUGH THE TEXT 

INTERPRETATION 

Ayətxan Ziyad (İsgəndərov) Azerbaijan State Pedagogical University 

'BOOK-DADE GORGUD'': HISTORY, 

LANGUAGE, ETNOGRAPHY (Taken from 

2012-2015 issues of ''Deda Korkut 

Researches'' magazine) 

Dr. Ulduz Fərhad qızı Qəhrəmanova Azerbaijan 
SATIRE AND ITS MANIFESTATIONS IN 

AZERBAIJANI POETRY 

Metanet Mehtiyeva Azerbaijan 
GENERAL VIEW OF ZARIFA BUDAGOVA'S 

SCIENTIFIC CREATIVITY 

Assoc. Prof. Mammadova Şerebani Nakhchivan State University, Türkiye 

HAYDER ALIYEV'S LITERARY CONCEPT AS 

A PART OF NATIONAL POLICY DURING THE 

SOVIET PERIOD AND THE YEARS OF 

INDEPENDENCE 

Yalçın SEVER Türkiye 
AUTONOMY BEHAVIORS OF SCIENCE AND 

ART CENTER TEACHERS 
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HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Səfərəliyeva Fəridə Akif qızı 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Sibel YAZICI Afyon Kocatepe University, Türkiye 

PRIMARY SCHOOL TEACHERS 

CANDIDATES’ METAPHORICAL 

PERCEPTIONS RELATED TO MULTIGRADE 

CLASSES TEACHER CONCEPT 

Assoc. Prof. Səfərəliyeva Fəridə Akif qızı 
Azerbaijan State Pedagogical University, 

Türkiye 

WAYS OF TEACHING LANGUAGE RULES IN 

PRIMARY CLASSES (FOR CLASS II) 

Adem ARSLAN 

Mahmut ELMA 

Gümüşhane University, Türkiye 

Mınıstry of Educatıon, Türkiye 

AN EVALUATION OF CLASSROOM 

COMMUNICATION IN PRIMARY SCHOOL 

Şərifzadə Fidan Samiq Azerbaijan State Pedagogical University 
PRIORITY DIRECTIONS OF HUMANISM AND 

MORAL EDUCATION IN PRIMARY CLASSES 

Assist. Prof. Qasımova Maya Rəhim qızı Azerbaijan State Pedagogical University 

THE READING – AS MEANS OF SPEECH 

DEVELOPMENT OF PRIMARY SCHOOL 

STUDENTS 

Nesrullah ALKAR 

Sabri SİDEKLİ 

Alper YORULMAZ 

Muğla Sıtkı Koçman University, Türkiye 

SELF-EFFICACY FOR INQUIRY-BASED 

TEACHING: PRIMARY SCHOOL TEACHER 

CANDIDATES 

Ayşe Nur KOŞUM 

Sabri SİDEKLİ 

Alper YORULMAZ 

Ministry of National Education, Türkiye 

Muğla Sıtkı Koçman University, Türkiye 

SELF-EFFICACY PERCEPTIONS OF PRIMARY 

SCHOOL TEACHERS CANDIDATES’ 

TOWARDS INITIAL READING AND WRITING 

TEACHING 

Prof. Dr. Yasemin AYDOĞAN 

Günseli Simge TEKİN 

Gazi University, Türkiye 

Şehit Mehmet Selim Kiraz Preschool, 

Türkiye 

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP 

BETWEEN SOCIAL SKILLS AND 

INDEPENDENT LEARNING SKILLS OF 

PRESCHOOL CHILDREN 
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HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Dr. Hatice BELGE CAN 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Assoc. Prof. Dr. Nimet AKBEN Ankara University, Türkiye 
TYPES OF QUESTIONS IN CHEMISTRY 

TEXTBOOKS: 10TH GRADE EXAMPLE 

Assoc. Prof. Gülşən Hacıyeva Azerbaijan State Pedogogical University 
USE OF CASE TECHNOLOGY IN BIOLOGY 

CLASSES 

Mehmet FİDAN 

Arif AYAR 

Tuğba Bağdat KILIÇ 

Cihad Can ÖZBAYDEMİR 

Amasya University, Türkiye 

Gazi University, Türkiye 

Corum Science and Art Center 

THE IMPACT OF THE CLIMATE BOX ON 

STUDENT’S AWARENESS OF CLIMATE 

CHANGE 

Assoc. Prof. Adila Mahmudova Azerbaijan State Pedagogical University 
NEW DIRECTIONS FOR THE APPLICATION 

OF ICTS IN THE TEACHING OF CHEMISTRY 

Assoc. Prof. Dr. Gamze DOLU 

Nebahat SEVİM 
Balıkesir University, Türkiye 

AN EXAMPLE OF AN ACTIVITY 

CONTAINING THE THEORY OF MULTIPLE 

INTELLIGENCES REGARDING TEACHING 

THE 8TH GRADE PERIODIC SYSTEM 

CONCEPT 

Məmmədova Kəmalə Abdin qızı Azerbaijan State Pedagogical University 

BIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE 

GROWTH AND DEVELOPMENT OF THE 

CELTIS CAUCASICA WILLD IN ABSHERON 

CONDITIONS 

Assoc. Prof. Dr. Hatice BELGE CAN 
Burdur Mehmet Akif Ersoy University, 

Türkiye 

INVESTIGATION OF PRESERVICE SCIENCE 

TEACHERS’ PERCEPTIONS ABOUT THE 

MIDDLE SCHOOL STUDENTS’ SCIENTIFIC 

REASONING SKILL DEVELOPMENT 

Assoc. Prof. Dr. Hatice BELGE CAN 
Burdur Mehmet Akif Ersoy University, 

Türkiye 

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP 

BETWEEN SCIENCE TEACHING EFFICACY 

BELIEF DEVELOPMENT AND SCIENTIFIC 

REASONING SKILL DEVELOPMENT 

Assoc. Prof. Dr. Səfərova Elnurə Fazil qızı Azerbaijan State Pedagogical University 

"HASAN BEY ZARDABI'S ROLE IN THE 

DEVELOPMENT OF NATURAL SCIENCES" 

OF BIOLOGY TEACHING IN EDUCATION 

Okan ARSLAN Burdur Mehmet Akif Ersoy University 

PRESERVICE MIDDLE SCHOOL 

MATHEMATICS TEACHERS’ EMOTIONS 

EXPERIENCED DURING THEIR STUDENTSHIP 

YEARS 
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HEAD OF SESSION: Dr. Sc. Arben Tërstena 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Dino DAVOSIR 

Ivana ŠOLA 
University of Zagreb, Croatia 

IN VITRO BIOACTIVITY ASSESSMENT OF 

BROCCOLI, CAULIFLOWER AND KALE 

SEEDLINGS ETHANOLIC EXTRACTS 

Tamer SÖZBİR  

Mustafa ÇİÇEKLER 

Ahmet TUTUŞ 

Velican ÜZÜM 

K.maras Paper Industry Incorp., Türkiye 

K.maraş Sütçü İmam University, Türkiye 

A STUDY ON THE EFFECT OF 

CONCENTRATION ON FILL RETENTION IN 

FLUTING PAPER PRODUCTION 

Abdelkader Bouderbala University of Khemis Miliana 
CHARACTERIZATION OF SOIL IN THE OASIS 

OF BENI-ABBES (SOUTH-WEST OF ALGERIA) 

Safaa Khattabi Rifi 

Salah Souabi 

Anas Driouich 

Mohamed Hafidi 

University Hassan II, Mohammedia, 

Morocco 

Mohammed VI Polytechnic University, 

Benguerir, Morocco 

OPTIMIZATION OF COAGULATION 

PROCESS FOR TREATMENT OF OLIVE OIL 

MILL WASTEWATER USING MORINGA 

OLEIFERA AS A NATURAL COAGULANT, 

CCD COMBINED WITH RSM FOR 

TREATMENT OPTIMIZATION 

Nihade Bensitel 

Khadija El Haboubi  

Acharf El Kasmi 

Ensah Abdelmalek Essaadi University, 

Tetouan, Morocco 

STUDY OF RECYCLING AND 

VALORIZATION SLUDGE FROM AL 

HOCEIMA WATER TREATMENT PLANT 

Fouzia Benoudjit 

Rania Sabrine Bouabdallah 

M’hamed Bougara university, 

Boumerdès, Algeria 

CONTRIBUTION TO THE 

CHARACTERIZATION OF AROMATIC PLANT 

EXTRACT FROM A LOCAL GERANIACEAE 

FAMILY 

Sahil Chaudhary 

Barinderjit Singh 

Tanjeet Singh Chahal 

I. K. Gujral Punjab Technical University, 

India 

Punjab Agricultural University, India 

DETERMINATION OF ENGINEERING 

PROPERTIES OF SELECTED GRAPEFRUIT 

(CITRUS PARADISI) AND MANDARIN 

(CITRUS RETICULATA) VARIETIES 

TALEBALI Khalid 

AARAB Ahmed 

University Abdelmalek Essaadi Tangier 

Morocco 

University Abdelmalek Essaadi Tangier 

Morocco 

MEDICINAL PLANTS ADOPTED TO TREAT 

FEMALE GENITAL DISORDERS BY 

TRADITIONAL GYNECOLOGISTS ‘’WOMEN 

HEALERS’’ IN THE SOUSS MASSA REGION 

(AGADIR IDAOUTANAN, INZEGANE AIT 

MELOUL AND CHTOUKA AIT BAHA) 

MOROCCO 

Vardhana Janakiraman 
Vels Institute of Science Technology and 

Advanced Studie, India 

EXTRACTION AND ANALYSIS OF 

SECONDARY METABOLITES FROM CARICA 

PAPAYA PEEL EXTRACT 

Dr. Sc. Arben Tërstena 

Dr. Sc. Ismail Mehmeti 

Dr. Sc. Sokol Krasniqi 

University of Applied Sciences in Ferizaj 

THE EFFECTS OF MICROCREDIT 

INSTITUTIONS ON THE DEVELOPMENT OF 

THE AGRICULTURAL SECTOR IN RURAL 

AREAS - THE CASE OF KOSOVO 
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HEAD OF SESSION: Prof. Dr. Recep KÜLCÜ 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 
Dris BEN HMAMOU 

Mustapha ELYAQOUTI 

El Hanafi ARJDAL 

Brahim Ydir 

Driss SAADAOUI 

Souad LIDAIGHBI 

Daoudi El fatmi 

Rabya AQEL 

Imade Choulli 

Abdelfattah Elhammoudy 

Ibn Zohr University, Morocco 

NOVEL OPTIMIZED HYBRID METHOD FOR 

PARAMETERS EXTRACTION OF SINGLE 

DIODE MODEL OF PHOTOVOLTAIC CELL 

AND MODULE 

G.P. Ashwinkumar 

C. Sulochana 

N.Sandeep 

Vijayanagara Sri Krishnadevaraya 

University, India 

Gulbarga University, India 

IMPACT OF TRANSPIRATION ON 

STAGNATION-POINT FLOW OF A CARREAU 

NANOFLUID WITH THERMOPHORESIS AND 

BROWNIAN MOTION 

Dr. Muhammad Ahmad University of Education, Pakistan 

ACHIEVEMENT OF HIGHLY SELECTIVE AND 

CURRENT EFFICIENT MONOVALENT/ 

DIVALENT ANIONS SEPARATION THROUGH 

MODIFIED ANION-EXCHANGE 

MEMBRANES 

Vikash Kumar Saini 

Rajesh Kumar 

Ameena S. Al-Sumaiti 

India 

Khalifa University, UAE 

ASSESSMENT OF GREEN ENERGY 

INTEGRATED CLOUD ENERGY STORAGE 

POTENTIAL TO MITIGATE CLIMATE 

CHANGE FOR URBAN PLANNING 

Ibrahim Maouhoubi 

Izeddine Zorkani 

Sidi Mohamed Ben Abdellah University, 

Morocco 

EFFECTS OF APPLIED MAGNETIC FIELD 

AND PRESSURE ON THE DIAMAGNETIC 

SUSCEPTIBILITY AND BINDING ENERGY OF 

DONOR IMPURITY IN A CIRCULAR 

QUANTUM DISK MADE OUT OF GAAS 

Hendra Jaya 

Sapto Haryoko 

Lu’mu 

Sabran 

Maruf idris 

Universitas Negeri Makassar, Indonesia 

DEVELOPMENT OF A VIRTUAL REALITY-

BASED LABORATORY FOR DIGITAL 

ELECTRONICS COURSES FOR 

VOCATIONAL SCHOOL IN INDONESIA 

Musa ÇADIRCI Düzce University, Türkiye 
AG2S QUANTUM DOT BASED SCHOTTKY 

PHOTODETECTORS 

Seray YUCA IŞILDAR 

Prof. Dr. Recep KÜLCÜ 

Isparta University of Applied Sciences, 

Türkiye 

DETERMINATION OF THE EFFECTS OF 

USING DIFFERENT ROCKS AS FILLING 

MATERIALS ON EFFICIENCY IN AIR HEATED 

SOLAR COLLECTORS 

Prof. Dr. Recep KÜLCÜ 
Isparta University of Applied Sciences, 

Türkiye 

ESTIMATION OF GLOBAL SOLAR 

RADIATION IN AYDIN PROVINCE USING 

EMPIRICAL MODELS 

Dr. Yıldırım İsmail TOSUN Şırnak University 

MICROWAVE RADIATED ELECTROLYTIC 

REDUCTION OF FERROUS Ni/Mn WASTE IN 

CaCl2-NaCl MOLTEN SALT 

Dr. Yıldırım İsmail TOSUN Şırnak University 

MICROWAVE RADIATED MICRO JET 

GRINDING OF SOOT, ZnORe WASTE TO 

PIGMENT SIZE 
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HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Dr. Rahila Hummatova 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Seda EMECEN Ondokuz Mayıs University, Türkiye 

THE IMPACT OF CORONA VIRUS ON 

INSTRUCTIONAL STRATEGIES FROM 

TEACHERS’ PERSPECTIVE 

Esra TEZCAN Ondokuz Mayıs University, Türkiye 

A META-SYNTHESIS OF THE M.A. THESES ON 

BLENDED LEARNING IN TURKISH EFL 

CONTEXT 

Aybüke Nur KUYUCAK Samsun Ondokuz Mayıs University, Türkiye 
EFL STUDENTS’ AND TEACHERS’ ATTITUDES 

TOWARDS ONLINE EDUCATION 

Özge KAHRAMAN Ondokuz Mayıs University, Türkiye 

THE INTEGRATION OF CULTURAL ELEMENTS 

INTO FOREIGN LANGUAGE TEACHING 

CONTEXTS 

Mustafa ŞEVİK 

Keziban UYANIK 

Burdur Mehmet Akif Ersoy University, 

Türkiye 

ENGLISH LANGUAGE TEACHERS’ 

PERCEPTIONS OF AND EXPERIENCES WITH 

“ENGLISH TOGETHER PROJECT” THROUGH 

PROFESSIONAL LEARNING COMMUNITIES 

(PLCS) 

Selman KARAKUŞ 

Ali KARAKAŞ 

Burdur Mehmet Akif Ersoy University, 

Türkiye 

EXPECTATIONS AND EXPERIENCES OF 

TEACHER-TRAINEES ON THEIR 

COOPERATING TEACHERS DURING THE 

EFL TEACHING PRACTICE PROCESS 

Emel ALTUN 

Akif AKTO 

The Ministry of Education, Türkiye 

Mardin Artuklu University, Türkiye 

THE USE OF SONG AS A TOOL IN 

TEACHING VOCABULARY IN A FOREIGN 

LANGUAGE 

Şəfiyeva Günel Elxan qızı Azerbaijan State Pedagogical University 

THE MAIN ROLE OF LEXICAL EXERCISES IN 

THE DEVELOPMENT OF SPEECH OF 

STUDENTS STUDYING IN ENGLISH 

LANGUAGE 

Assoc. Prof. Dr. Rahila Hummatova Azerbaijan State Pedagogical University 
LEXICAL-SEMANTIC CHARACTERISTICS OF 

WORDS EDUCATIONAL DIRECTIONS 

Assoc. Prof. Səfərəliyeva Fəridə Akif qızı Azerbaijan State Pedagogical University 
WAYS OF TEACHING LANGUAGE RULES IN 

PRIMARY CLASSES (FOR CLASS II) 
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HEAD OF SESSION: Prof. Dr. İrfan EMRE 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Eşe Nur Melike YALÇIN 

Asst. Prof. Dr. Renan ŞEKER 
Ministry of Education, Türkiye 

DETERMINING THE MOTIVATIONS AND 

ATTITUDES OF SCIENCE EDUCATION 

STUDENTS AGAINST SCIENCE AND THEIR 

PERCEPTIONS FOR THE ENVIRONMENT 

AND COMPARISON WITH SOME 

DEMOGRAPHIC VARIABLES 

Emel KOÇ 

Asst. Prof. Dr. Renan ŞEKER 

Ministry of Education, Türkiye 

Necmettin Erbakan University, Türkiye 

THE EFFECT OF EDUCATIONAL GAMES 

USED IN 5TH GRADERS ELEKTRIC UNIT TO 

PERMANENCE AND PUPILS’ SUCCESS 

Assoc. Prof. Dr. Handan ÜREK Balıkesir University, Türkiye 

AN ANALYSIS ON GRADUATE THESES 

CONDUCTED IN THE FIELD OF SCIENCE 

EDUCATION IN TURKEY IN 2021 BASED ON 

STEM ACTIVITY IMPLEMENTATION 

Assoc. Prof. Dr. Handan ÜREK Balıkesir University, Türkiye 

INVESTIGATION OF STUDENTS’ CAREER 

AND OCCUPATIONAL TENDENCIES IN 

GRADUATE THESES ON STEM EDUCATION 

COMPLETED IN TURKEY IN 2014-2021 

Veli TAYSİ 

Assoc. Prof. Dr. Gülden GÜRSOY 
Adıyaman University, Türkiye 

A SYSTEMATIC REVIEW OF THESES ON THE 

USE OF TECHNOLOGY IN SCIENCE 

EDUCATION 

Huriye Deniş ÇELİKER 

Tevfik ÖZTÜRK 

Nuri KALAYCI 

Burdur Mehmet Akif Ersoy University, 

Türkiye 

INQUIRY-BASED LEARNING IN SCIENCE 

EDUCATION: EXAMINATION OF 

GRADUATE THESES BETWEEN  2010-2021 

Zülküf SADIK 

İdris AKTAŞ 

Burak PİRİM 

Ministry of National Education, Türkiye 

Amasya University, Türkiye 

THE EFFECT OF READING 

COMPREHENSION AND LISTENING SKILLS 

ON SCIENCE ACHIEVEMENT IN 

MULTIGRADE AND INDEPENDENT CLASSES 

Şeyma AKSAKAL  

İrfan EMRE 
Fırat University, Türkiye 

DETERMINING THE LEVELS OF NATURE 

TEACHER CANDIDATES 

Şeyma AKSAKAL  

İrfan EMRE 
Fırat University, Türkiye 

DETERMINING THE OBJECTIVES OF 

TEACHER CANDIDATES TO PERFORM OUT 

OF SCHOOL LEARNING ACTIVITIES 

Yasemin SALTAN 

Özgen KORKMAZ 

Ministery of Education, Türkiye 

Amasya University, Türkiye 

THE EFFECTIVENESS OF EDUCATIONAL 

ROBOT SETS IN THE LAST 10 YEARS 

ANALYZING THE DISSERTATIONS: A META-

ANALYSIS 
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HEAD OF SESSION: Asst. Prof. Dr. Ali CULHA 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Bettahar Fadila Yousra University of Mostaganem, Algeria 
BIOMECHANICS ANALYSIS OF HANG-TIME 

IN VOLLEYBALL SPIKE JUMPS 

İrfan MARANGOZ 

Enes ASLANTÜRK 

Kaan ATASEVER 

Kırşehir Ahi Evran University, Türkiye 
MASS ESTIMATING EQUATIONS IN 

KINANROPOMETRY 

Gizem YILMAZ 

Ahmet Yasin DALGALI 

Nurhayat KESER 

İrfan MARANGOZ 

Kırşehir Ahi Evran University, Türkiye 
KINANTROPOMETRY MANAGEMENT 

CENTER: ISAK 

Dr. Ersin AFACAN 

Dr. Meltem Işık AFACAN 

Dr. Nesil Özbay ÖZEN 

Ministry of Education, Türkiye 

Aydın Adnan Menderes University, Türkiye 

Manisa Ministry of Youth and Sports, 

Türkiye 

REMEMBER OF THE COACH BY THE 

ATHLETE: EXAMPLE OF TURKISH SULTANS 

LEAGUE 

Asst. Prof. Dr. Ali CULHA 

Ümit DOĞAN 

Harran University, Türkiye 

Ministry of National Education, Türkiye 

THE RELATIONSHIP BETWEEN TEACHERS’ 

PERCEPTIONS OF ORGANIZATIONAL 

CYNICISM AND ORGANIZATIONAL 

GOSSIP 

Dr. Turan BAŞKONUŞ Ministry of Education, Türkiye 

METAPHORICAL PERCEPTIONS OF SPORTS 

SCIENCES MASTER’S STUDENTS ABOUT 

TEACHER CONCEPT 

Kaan KARAKUŞ 

Hacı Ali ÇAKICI 

Alparslan İNCE 

Ordu University, Türkiye 
INVESTIGATION OF ATHLETES' EMOTIONAL 

REGULATION LEVELS 
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HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Dr. Etem YEŞİLYURT 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 
Dr. Sevda KATITAŞ 

Prof. Dr.Yasemin KARAMAN KEPENEKCİ 

Ministry of National Education, Türkiye 

Ankara University, Türkiye 

POWER ADDICTION AND ITS REFLECTIONS 

ON EDUCATIONAL ORGANIZATIONS 

Funda DEMİREL Ankara University, Türkiye 
PRAGMATISM AND EDUCATION IN THE 

CONTEXT OF TRUTH AND ETHICS 

Prof. Dr. Erdal TOPRAKÇI 

Hale KARATAŞ 
Ege University, Türkiye 

THE FUNCTIONING OF THE ETHICS 

COMMITTEE IN THE WORLD AND IN 

TURKEY 

Assoc. Prof. Dr. Etem YEŞİLYURT Akdeniz University, Türkiye 
HISTORICAL FOUNDATIONS OF 

CURRICULUM DEVELOPMENT 

Assoc. Prof. Dr. Etem YEŞİLYURT Akdeniz University, Türkiye 
PSYCHOLOGICAL FOUNDATIONS OF 

CURRICULUM DEVELOPMENT 

Res. Assit. Funda ERYILMAZ BALLI  

Melek DÖNMEZ YAPUCUOĞLU 
Süleyman Demirel University, Türkiye 

CURRICULUM LEADERSHIP: EXAMINING 

STUDIES IN TURKEY 

Bayram KOYUNCU Kırşehir Ahi Evran University, Türkiye 

EVALUATION OF SOCIAL STUDIES 

CURRICULUM: THE CASE OF TURKEY, 

GERMANY AND MOROCCO 

Melek Dönmez YAPUCUOĞLU 

Res. Assit. Funda ERYILMAZ BALLI 
Süleyman Demirel University, Türkiye 

TEACHER CANDIDATES’ PERCEPTIONS OF 

WORKING IN STATE AND PRIVATE 

SCHOOLS 

Sultan Gül ÖZDAMAR 

Res. Assist. Dr. Beste DESTİCİOĞLU 

TAŞDEMİR 

National Defence University, Türkiye 

COURSE SCHEDULING PROGRAM WITH 

INTEGER PROGRAMMING AND A SAMPLE 

APPLICATION 
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HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Soumen Mukherjee 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Assist. Prof. Priya J Deemed to be University, India 

CREATING VALUE-ORIENTED, ETHICAL 

AND GLOBAL CITIZENS THROUGH JOYFUL 

EXPERIENTIAL LEARNING 

Dr. Omer Slaibi Al-Quds University, Palestine 

THE DEGREE OF THE PRACTICE OF THE 

PRINCIPALS OF PUBLIC SCHOOLS IN 

JERUSALEM GOVERNORATE TO THE 

STANDERS OF PERSONAL QUALITY FROM 

THE PERSPECTIVE OF TEACHERS 

Dr. Nouria MESSAOUDI ENS Mostaganem, Algeria 

DISTANCE LEARNING IN ENGLISH 

LANGUAGE TEACHING: 

RECOMMENDATIONS FOR BETTER 

Prof. Dr. Huma Ali 

Dr. Saba Zubai 

Dr. Yousra Shafiq 

Jinnah Sindh Medical University, Pakistan 

FACULTY DEVELOPMENT INITIATIVES: A 

WAY FORWARD APPROACH 

TOWARDS BETTER UNDERSTANDING AND 

QUALITY EDUCATION 

Kazem Gholizadeh Technical and Vocational University, Iran 

THE ROLE OF PLAYGROUND PLAY IN 

ELEMENTARY SCHOOLS IN PROMOTING 

CHILDREN’S LEARNING  

Muhammed Abdu Rahman K P 

Dr Musadhique Kottaparamban 

Center of Excellence for Periyar Thought  

King Khalid University, Saudi Arabia 

THE WAY CASTE SYSTEM CREPT IN: A 

STUDY ON THE SOCIAL STRATIFICATION, 

EDUCATIONAL ACCESSIBILITY AND CASTE 

SYSTEM IN INDIA 

Assoc. Prof. Soumen Mukherjee VIT University, India 

HOW MUCH “FUNNY” IS THE “PONNAYA” 

BOY? : DISCOVERING ARJIE’S ‘SAME-SEX’ 

DESIRE IN SHYAM SELVADURAI’S THE 

FUNNY BOY 

Dilshad Ali 

Riyaj Uddin 

Abdul Azeej Khan 

Mohammad Ahsan 

Government Degree College Sihawal, 

MP, India 

Shri Ram College, Muzaffarnagar, UP, 

India 

Imam Abdulrahman Bin Faisal University, 

Dammam, Saudi Arabia 

A COMPARATIVE STUDY OF PHYSICAL 

FITNESS COMPONENTS AND MOTOR 

COMPETENCE BETWEEN MALE AND 

FEMALE STUDENTS 

Pham Duc Thuan 

Nguyen Thi Thuy My 
Cantho University, Vietnam 

NGUYEN TRUONG TO’S THOUGHT ON 

EDUCATION IN VIETNAM 19th CENTURY 

Ylanderson Jordão Abreu da Silva 

Max Leandro de Araújo Brito 

Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte 

INNOVATION IN THE TEACHING-LEARNING 

PROCESS THROUGH TEACHING CASES IN 

CONSULTATION SERVICES FOR 

EDUCATIONAL OBJECTS 
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HEAD OF SESSION: Asst. Prof. Rafiq Lone 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 
Dr. Chandrakant Naikodi 

Deepa G 

Deepa H P 

Kavanakumari M K 

Davangere University, 

Karnataka, India 

SELF PROGRAMMABLE TOOLS FOR BIG 

DATA AND ITS ANALYZING TOOLS: A NEW 

PERSPECTIVE 

Dr. Chandrakant Naikodi 

Nandini G R 

Pallavi K C 

Pooja Nagaraja Barki 

Davangere University, 

Karnataka, India 

MAP-REDUCE AND ACCESS BASED 

SORTING TECHNIQUES FOR BIG DATA 

ANALYTICS TO INCREASE PERFORMANCE 

Dr. Chandrakant Naikodi 

Kavya D T 

Kavya S Tippannanavar 

Lakshmi V 

Davangere University, 

Karnataka, India 

ADAPTIVE QUERY LANGUAGE(AQL) FOR 

BIGDATA ANALYTICS 

Aminu Adamu Ahmed 

Jibril Hussein Kawure 

Ibrahim Maimunatu Ya’u 

Bashir Adamu 

Federal Polytechnic Kaltungo, Nigeria 

Centre Director, Professor Iya Community 

Resource Centre, Bauchi, Nigeria 

Abubakar Tafawa Balewa University, 

Bauchi, Nigeria 

OVERVIEW OF INNOVATIVE TRENDS FOR 

INDUSTRIAL INTERNET OF THINGS 

ADOPTION FOR ACHIEVING HIGH-

QUALITY DEPLOYMENT 

Asst. Prof. Rafiq Lone 

Mushtaq Lone 
India 

SHOE REPAIRING TRADE THROUGH 

MOBILE APP -PROSPECTS AND PROBLEMS 

Kamel Maaloul 

Lejdel Brahim 
El-Oued University, Algeria 

DIABETES PREDICTION BY MACHINE 

LEARNING OVER BIG DATA FROM 

HEALTHCARE COMMUNITIES 

Betül DÜZGÜN 

Eyüp ERÖZ 

Fatih ÖZKAYNAK 

Erkan TANYILDIZI 

Fırat University 

PERFORMANCE ANALYSIS OF 

SUBSTITUTION BOXES PRODUCED FROM A 

PHYSICAL ENTROPY SOURCE 

Eyüp ERÖZ 

Betül DÜZGÜN 

Erkan TANYILDIZI 

Fatih ÖZKAYNAK 

Fırat University 

AN INNOVATIVE APPROACH COMBINING 

IMAGE COMPRESSION AND ENCRYPTION 

PROCESSES 

Dr. Chandrakant Naikodi 

Maithra A H 

Mehar Taj S M 

Najmus Saqhib 

Davangere University, India 

AN ADAPTIVE ALGORITHM SWITCHING 

INSIDE MAP-REDUCE TECHNIQUES OF BIG 

DATA ANALYTICS 

Dr. K.Bharath Kumar 

Reddy Swathi Priya 

Renuyamini Kummarikuntla 

Khambam Venkata Bhargavi 

Nayini Dheeraj Rao 

India 
IMPLEMENTATION OF SMART BOREWELL 

CHILD RESCUE SYSTEM 
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HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Dr. Öner USLU 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Assoc. Prof. Dr. Öner USLU Ege University, Türkiye 

THE CULTURAL ADAPTATION OF THE 

INSTRUCTIONAL DESIGN SCALE INTO 

TURKISH 

Assoc. Prof. Dr. Öner USLU 

Nil AYKOL 
Ege University, Türkiye 

INVESTIGATING THE PSYCHOMETRIC 

PROPERTIES OF MOTIVATIONAL STUDY 

CONDITIONS SCALE FOR HIGH SCHOOL 

STUDENTS 

Duygu DOĞUŞ TANDIRCI Anadolu University, Türkiye 
INTELLECTUAL BACKGROUND AND 

HISTORY OF INCLUSIVE EDUCATION 

Assoc. Prof. Dr. Yılmaz TONBUL 

Figen ATA ÇİĞDEM 

Ege University, Türkiye 

Ministry of education, Türkiye 

INVESTIGATION OF THE PROBLEMS 

ENCOUNTERED IN THE PRE-EVALUATION 

AND REGIONAL EXHIBITIONS OF TÜBİTAK 

2204 A/B STUDENT PROJECTS 

COMPETITIONS ACCORDING TO THE 

OPINIONS OF THE REFEREES 

Assist. Prof. Dr. Maya Katenova KIMEP University, Kazakhstan 
CSR IN KAZAKHSTAN: POSITIVE AND 

NEGATIVE ASPECTS 

İsmayılova Nigar Ramiz qızı Azerbaijan State Pedagogical University 
ISSUES OF USING ACTIVE LEARNING 

METHODS IN THE LEARNING PROCESS 

Rashida Khassenova Assylkhanovna 
L.N. Gumilyov Eurasian National 

University, Kazakhstan 

HOW TO ENCOURAGE STUDENTS TO 

STRENGTHEN THEIR RESEARCHING SKILLS 

BY PRACTICING ACTIVE READING 

STRATEGIES? 

Assoc. Dr. Müzeyyen ELDENİZ ÇETİN 

Assoc. Dr. Ş. Şenay İLİK 

Bolu Abant İzzet Baysal University, Türkiye 

Necmettin Erbakan University, Türkiye 

DETERMINING THE DIFFICULTIES AND 

SOLUTIONS OF FIELD TEACHERS WHO ARE 

MAINSTREAMING STUDENTS 

Assoc. Dr. Ş. Şenay İLİK 

Assoc. Dr. Müzeyyen ELDENİZ ÇETİN 

Necmettin Erbakan University, Türkiye 

Bolu Abant İzzet Baysal University, Türkiye 

EXAMINING VIEWS OF TEACHERS 

REGARDING THE CHALLENGES STUDENTS 

WITH LEARNING DISABILITIES FACE IN 

SOCIAL STUDIES COURSE 
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HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Dr. Hasan Yücel ERTEM 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Asisst. Prof. Dr. Esma ESGİN GÜNDER Manisa Celal Bayar University, Türkiye 

DIGITALIZED CHILDHOOD: 

RECONCEPTUALIZING CHILDHOOD IN THE 

DIGITAL AGE 

Res. Assist. Hasan Hüseyin YILDIRIM 

Res. Assist. Mehmet İNCE 

Serkan KÖYLÜ 

Bolu Abant İzzet Baysal University, Türkiye 

Ministry of Education, Türkiye 

THE EFFECTIVENESS OF THE CONCRETE-

REPRESENTATIONAL-ABSTRACT 

INSTRUCTION STRATEGY IN TEACHING 

FRACTIONS TO STUDENTS WITH 

INTELLECTUAL DISABILITIES 

Res. Assist. Hasan Hüseyin YILDIRIM 

Res. Assist. Mehmet İNCE 

Assoc. Prof. Dr. Alpaslan KARABULUT 

Bolu Abant İzzet Baysal University, Türkiye 

AN INVESTIGATION OF COGNITIVE 

STRATEGIES USED IN PROBLEM SOLVING 

FOR CHILDREN WITH LEARNING 

DISABILITIES: A SYSTEMATIC REVIEW 

Assoc. Prof. Dr. Hasan Yücel ERTEM Zonguldak Bülent Ecevit University, Türkiye 

BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF STUDIES ON 

CONFLICT MANAGEMENT IN 

EDUCATIONAL SETTINGS 

Assoc. Prof. Dr. Hasan Yücel ERTEM Zonguldak Bülent Ecevit University, Türkiye 
BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF STUDIES ON 

TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP 

Könül Zaur Qizi ŞXƏLİYEVA Azerbaijan State Pedagogical University 
FACTORS ENSURING THE DEVELOPMENT 

OF STUDENTS' COMPREHENSIVE SPEECH 

Dr. Ayhan ÇETİN Isparta Sports High School, Türkiye 
ZIYA GÖKALP: TÜRKAN (EDUCATION OF 

VALUES WITH REMOTE TEACHING) 

Nusret Emre İKİZ 

Assoc. Prof. Dr. Ahmet Salih İKİZ 
Muğla Sıtkı Koçman University, Türkiye 

SOCIOECONOMIC CHANGES CAUSED BY 

UNIVERSITIES IN ANATOLIAN CITIES THE 

CASE OF MUĞLA SITKI KOÇMAN 

UNIVERSITY IN ITS 30th ANNIVERSARY 
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HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Dr. Fatıma TOKGÖZ GÜN 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Olha Hrytsenko 

Dmytro Hrytsenko 
National Technical University of Ukraine 

EFFECTIVE TEACHING OF THE DISCIPLINE 

‘’SPECIAL PRINTING METHODS’’ TO 

STUDENTS OF ENGINEERING SPECIALTIES IN 

THE PRINTING FIELD 

Murat TURGUT 

Assoc. Prof. Dr. Vedat AKTEPE 

Nevşehir Hacı Bektaş Veli University, 

Türkiye 

PICTURES OF THE BOOKS IN THE 

CHILDREN'S BOOK SERIES ''ÇITIR ÇITIR 

FELSEFE'' ANALYZING ROOT VALUES 

M. Şule ŞABANOĞLU 

Assoc. Prof. Dr. Gökçe KILIÇOĞLU 
Gazi University, Türkiye 

EXAMINATION OF THE 4TH GRADE SOCIAL 

STUDIES COURSE BOOK IN TERMS OF 

VISUAL RESOURCES 

Esra YAVUZ 

Prof. Dr. Serdar TUNA 

Burdur Mehmet Akif Ersoy University, 

Türkiye 

TEACHING ART CRITICISM AS AN 

ATTENTION ENHANCEMENT CHANNEL 

AND AN ANALYSIS EXAMPLE 

Lect. Handan Sabriye YAMAN 
Burdur Mehmet Akif Ersoy University, 

Türkiye 

TECHNICAL DRAWING COURSE IN E-

LEARNING TECHNOLOGY PROPOSING A 

NEW LEARNING MODEL 

Lect. Handan Sabriye YAMAN 
Burdur Mehmet Akif Ersoy University, 

Türkiye 

IN THE ""PREPARATION FOR PRINTING"" 

COURSE IN FACE-TO-FACE EDUCATION 

STUDENTS' DESIGN PROCESS 

Assoc. Prof. Dr. Fatıma TOKGÖZ GÜN 
Burdur Mehmet Akif Ersoy University, 

Türkiye 

THE PLACE AND IMPORTANCE OF 

INTERDISCIPLINARY INTERACTION IN 

GRAPHIC DESIGN EDUCATION 

Assoc. Prof. Dr. Fatıma TOKGÖZ GÜN 
Burdur Mehmet Akif Ersoy University, 

Türkiye 

THE EFFECT OF SOCIAL CHANGE ON 

TODAY'S GRAPHIC DESIGN EDUCATION 
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HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Solmaz Həsənli 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Hilal DEMİREL 

Süleyman BALCI 
Kırıkkale University, Türkiye 

SELF UNDERSTANDING, PERCIEVED STRESS 

AND HOPEFULNESS LEVEL OF NEW 

GRADUATE TEACHERS 

Ayşe Nur GÜÇ 

Neslihan ÇIKRIKÇI 

Rize Pazar Necat Sağbaş Anatolian High 

School, Türkiye 

Tokat Gaziosmanpaşa University, Türkiye 

SOCIAL COGNITIVE CAREER THEORY 

BASED PSYCHO-EDUCATIONAL 

PROGRAM; THE EFFECT ON WELL- BEING 

AND HOPE 

Cennet KAÇMAZ 

Süleyman BALCI 
Kırıkkale University, Türkiye 

COPING WITH STRESS, ACADEMIC 

PROCRASTINATION AND 

PSYCHOLOGICAL WELL-BEING LEVELS OF 

UNIVERSITY STUDENTS STYLES 

Əlixanova Gülnarə Həmzəbəyovna Azerbaijan State Pedagogical University 

THE PSYCHOLOGICAL EFFECT OF SCHOOL 

TRAINING ON THE DEVELOPMENT OF 

STUDENT SELF-ASSESSMENT 

Assoc. Prof. Solmaz Həsənli Azerbaijan State Pedagogical University 
THE MAIN POINT OF PSYCHOSOCIAL 

WORK WITH SELF-DESTRUCTIVE YOUTH 

Lect. Dr. Sevgi ASLAN BAYSAL 
Burdur Mehmet Akif Ersoy University, 

Türkiye 

SCHOOL-BASED INTERPERSONAL 

PSYCHOTHERAPY FOR DEPRESSED 

ADOLESCENTS 

  



Congress Program IV 

 

ONLINE PRESENTATIONS 

25.11.2022 / Hall-5, Session-2 

 
ANKARA LOCAL TIME 

 
BAKU LOCAL TIME 

 
12 30 : 14 30 

 
13 30 : 15 30 

 

HEAD OF SESSION: Hassan Aliyu 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Muhammad Kamran 

Zeeshan Anwar 
Thal University, Pakistan 

DEGREE BASED TOPOLOGICAL 

DESCRIPTORS OF CERTAIN CHEMICAL 

NETWORKS 

Abdelrahman SALMAN Tomsk Polytechnic Univeristy, Russia 

DEVELOPMENT OF NEW METHODS FOR 

CORROSİON DETECTİON USİNG FOUR-

POINT PROBE METHOD 

Mohamed ABED Tomsk Polytechnic Univeristy, Russia 

INVARIANCE FORMULATION OF BEAM 

OVERLAP INTEGRAL IN VAN DER MEER 

SCAN 

Mohammed Lawal Toro Tomsk Polytechnic Univeristy, Russia 

A DEEP LEARNING APPROACH FOR 

COVID-19 INFECTION SEGMENTATION 

USING CT SCAN 

Adel Mokhtar 

Soumia Abdelkrim 

Chergui Fatma 

Amal Djelad 

Mohammed Sassi 

Université Oran1 Ahmed Ben Bella, 

Algeria 

Université de Relizane, Algeria 

REMOVAL OF CONGO RED DYE BY USING 

CATALYTIC REDUCTION: A STATISTICAL 

ANALYSIS OF REACTION PARAMETERS 

Soumia Abdelkrim 

Adel Mokhtar 

Bouhadjar Boukoussa 

Université Oran1 Ahmed Ben Bella, 

Algeria 

Université de Relizane, Algeria 

EXPERIMENTAL AND DFT STUDY ON THE 

CATALYTIC REDUCTION OF METHYLENE 

BLUE BY ALG@Fe3O4 MAGNETIC 

COMPOSITE BEADS 

Bakhtiar Ul Haq  

Se-Hun Kim 

S. AlFaify 

R. Ahmed 

Zulfiqar Ali Shah 

Jeju National University, Republic of 

Korea 

King Khalid University, Saudi Arabia 

University of the Punjab, Pakistan 

Allama Iqbal Open University Islamabad, 

Pakistan 

INVESTIGATIONS OF THERMOELECTRIC 

PROPERTIES OF DIFFERENT GALLIUM 

NITRIDE POLYTYPES THROUGH FIRST-

PRINCIPLES APPROACH 

Dr.Sachin Kaothekar 

Sarvesh Mishra 

S. Phadke 

Medi-Caps University, India 

DAVV,India 

Govt. Girls College, India 

STAR FORMING TRANSVERSE THERMAL 

INSTABILITY OF PARTIALLY-IONIZED 

PLASMA WITH EFFECTS OF NEUTRAL 

COLLISIONS RADIATIVE HEAT-LOSS 

FUNCTIONS HALL CURRENT AND FINITE 

ELECTRON INERTIA IN H I REGION 

Hassan Aliyu Sokoto State University, Nigeria 

IMPLEMENTING FORMATIVE ASSESSMENT 

IN CHEMISTRY EDUCATION CLASSROOM 

INSTRUCTION USING KAHOOT! ONLINE 

RESOURCES 

Hassan Aliyu 

Bilkisu Umar Mani 
Sokoto State University, Nigeria 

RELATIONSHIP OF CHEMISTRY TEACHERS’ 

KNOWLEDGE, SKILLS AND AFFECTIVE ON 

COMPUTER-ASSISTED LEARNING 
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HEAD OF SESSION: Dr. Raja Mohammad Latif 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Mohammed Ali Ali Ayedh Aligarh Muslim University, India 

POSNER’S THEOREM AND $^*$-

CENTRALIZING DERIVATIONS ON PRIME 

IDEALS WITH APPLICATIONS 

Dr.Mina Pirzadeh 

Dr. Mansour Hashemi 
University of Guilan, Rasht, Iran 

ON THE COMMUTATIVITY DEGREE OF 

FINITE GROUP G=Hm for g€G 

Dr. Raja Mohammad Latif 

Raja Muhammad Razaq 

Prince Mohammad Bin Fahd University 

Al Khobar, Kingdom of Saudi Arabia 

Horizon Post Graduate College 

Chakwal Pakistan 

BETAGENERALIZEDCOMPACTNESSINTOPO

LOGICALSPACES 

Dr. Raja Mohammad Latif 

Raja Muhammad Razaq 

Prince Mohammad Bin Fahd University 

Al Khobar, Kingdom of Saudi Arabia 

Horizon Post Graduate College 

Chakwal Pakistan 

GENERALIZED wa MAPPINGS IN 

TOPOLOGICAL SPACES 

Tapas Ranjan Panigrahi GIET University, India 
DYNAMICS OF -WAVE, -WAVE, AND -

WAVE IN A CROSS-ANISOTROPIC MEDIUM 

Raof Ahmad Bhat 

Abbas Hussain Shikeh 

Aligarh Muslim University 

Aligarh, India 

GENERALISED (M,N) JORDAN *- 

DERIVATION IN PRIME RINGS WITH 

INVOLUTION 

Raja Muhammad Liaquat 

Malik Naeem Akhtar 

Dr. Mansoor Alam Ansari 

Federal Urdu University of Arts, Sciences 

and Technology, Islamabad, Pakistan 

SERVER CLONING IN AAA FOR AD HOC 

NETWORKS 

Tawheeda Akhter 

Bashir Ahmad Zargar 

Manzoor Hussain Gulzar 

University of Kashmir Hazratbal, 

Srinagar, India 

Hazratbal, Srinagar, India 

SOME GENERALIZATIONS OF ENESTROM 

KAKEYA THEOREM 

Prof. Dr. Visitor Aldemir Malveira de 

Oliveira 

Prof. Dr. Piedade Vaz Rebelo 

Prof. Dr. Maria da Graça Amaro Bidarra 

University of Coimbra, Portugal 

CONCEPTIONS OF MATHEMATICS 

TEACHERS: A STUDY ON THE 

COGNITIVE DEMAND OF HIGH SCHOOL 

TASKS IN THE STATE NETWORK OF THE 

AMAZONAS-BRAZIL 
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15 00 : 17 00 

 
16 00 : 18 00 

 

HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Nazilə Abdullazadə 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Lect. Mehdiyeva Mətanət Bahadur qızı Azerbaijan 
GENERAL VIEW OF BUDAGOVA ZARIFA’S 

SCIENTIFIC CREATIVITY 

Assist. Prof. Sevinc Sadıqova Azerbaijan State Pedagogical University 

PHONETIC NORMS OF THE AZERBAIJANI 

LITERARY LANGUAGE OF THE 13TH-14TH 

CENTURIES 

Gülnar Muxtarzadə Azerbaijan HASAN MIRZAYEV AS A TURKOLOGIST 

Assoc. Prof. Nazilə Abdullazadə Azerbaijan State Pedagogical University 

THEORETICAL ISSUES OF PERSONALITY 

ORIENTATION IN NEW GENERATION 

LITERATURE TEXTBOOKS 

Assoc. Prof. Dr. Nazile ABDULLAZADE 

Assoc. Prof. Dr. Reşad ASGEROV 

Assoc. Prof. Dr. Etibar MUSAYEV 

Assoc. Prof. Dr. Bağır BABAYEV 

Res. Assit. Sadiq HÜSEYNOV 

Azerbaijan State Pedagogical University 

Azerbaijan National Academy of 

Sciences 

Gence State University 

Nakhchivan State University 

NATIONAL, SPIRITUAL, MORAL AND 

ISLAMIC VALUES IN CHILDREN'S POEMS BY 

MEHMET AKIF ERSOY AND MIRZA ALEKPER 

SABIR 

Vusala Karimova Ali Azerbaijan State Pedagogical College 

IN LITERARY COMPARATIVISTICS–‘’DIRSA 

KHAN OGLU BUGAC’’ AND THE SUMERIAN 

HERO LUGALBENDE 

Rawaa YATEEMLR 

Meliha KÖSE 
Gazi University, Türkiye 

COMPARISON OF HISTORICAL VALUES IN 

IRAQI AND TURKISH HISTORY TEXTBOOKS 

Assoc. Prof. Babayeva Malahat Ramiz gizi Azerbaijan State Pedagogical University 
INNOVATIONS AND MARGINALIA OF 

MODERN FOLKLORE 

Günel Hümmətova (Pəniyeva) Saleh Azerbaijan State Pedagogical University 

DECISIONS MADE ABOUT "ZVEZDA" AND 

"LENINGRAD" MAGAZINES THEN THE 

IDEOLOGY-SOCIOLOGY APPROACH IN 

LITERATURE HARDENING 

Hao Jingjing St. Petersburg State University 
THE ETERNAL IMAGE IN THE STORY OF I. S. 

TURGENEV ‘’THE STEPPE KING LEAR’’ 
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ANKARA LOCAL TIME 

 
BAKU LOCAL TIME 

 
15 00 : 17 00 
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HEAD OF SESSION: Şerife ÇARKI 

OBSERVER MODERATÖRLÜK YAPTI 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Şerife ÇARKI Burdur Çatagil Primary School, Türkiye 

PERCEPTIONS OF IN-SERVICE AND PRE-

SERVICE TEACHERS’ ON TDSKT: CAN IT 

MEASURE FOUR LANGUAGE SKILLS? 

Aysel ARSLAN 

Oktay GÖKTAŞ 

Didem Kayahan YÜKSEL 

Sivas Cumhuriyet University, Türkiye 
EXAMINING TEACHERS' ACADEMIC 

LITERACY LEVELS 

Didem Kayahan YÜKSEL 

Oktay GÖKTAŞ 

Aysel ARSLAN 

Sivas Cumhuriyet University, Türkiye 

EXAMINATION OF TEACHER CANDIDATES 

SELF-EFFICACY LEVELS REGARDING 

DIFFERENTIATED INSTRUCTION 

Bayramova Fidan Ramis Qizi Azerbaijan State Pedagogical University 
DIRECTIONS FOR IMPROVING PRE-

SCHOOL EDUCATION 

Hüseynova Ayan Əliağa Qizi Azerbaijan State Pedagogical University 

WITH PUBLIC LIFE EVENTS OF PRE-SCHOOL 

CHILDREN THE ROLE OF EDUCATORS-

TEACHERS 

Dr. Özgür BULDUK 

Prof. Dr. Cemil AYDOĞDU 

Ministry of Education, Türkiye 

Hacettepe University, Türkiye 

OPINIONS OF PRE-SERVICE TEACHERS ON 

MODELING PRACTICES IN 

SOCIOSCIENTIFIC SUBJECT TEACHING 

İlknur TARMAN  

Seval BAĞLAN 
İstanbul Aydın University, Türkiye 

PRESCHOOL EDUCATION IN CENTRAL 

AND PROVINCIAL: WOULD YOU LIKE TO 

BE ASSIGNED TO THE SAME PLACE 

AGAIN? 

Nergiz TEKE 

Müge ŞEN 

Bartin University, Türkiye 

Ankara University, Türkiye 

ARE THEY IN THE PLAY? - THE PROCESS OF 

STARTING THE PLAY OF PRESCHOOL 

CHILDREN 

Bilal SOLAK 

Tuncay ÇAKIR 

Mehmet SOLAK 

Asiye SOLAK 

Şırnak University 

Martyr Fethi Murat Primary School 

A RESEARCH ON FINANCIAL LITERACY 

KNOWLEDGE OF CLASSROOM TEACHERS 
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15 00 : 17 00 
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HEAD OF SESSION: Dr. Serap ÖZDEMİR BİŞKİN 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Nurdan DÜMAN TANKURT 

Prof. Dr. Gülay BEDİR 

Kahramanmaraş Sütçü İmam University, 

Türkiye 

INVESTIGATION OF LEARNING STYLES OF 

TURKISH AND SYRIAN REFUGEE STUDENTS 

STUDYING IN 7TH AND 8TH GRADES OF 

SECONDARY SCHOOL 

Dr. Hakan ÖNGÖREN 

Aykut UZUN 

National Police, Türkiye 

Marmara University, Türkiye 

INVESTIGATION OF TEACHERS' OPINIONS 

ABOUT THE FACTORS AFFECTING 

PROSOCIAL AND ANTISOCIAL BEHAVIOR 

OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS IN 

THE CLASSROOM 

Zahit YILMAZ 

Halil İbrahim YILDIRIM 
Gazi University, Türkiye 

EXAMINATION OF SECONDARY SCHOOL 

SCIENCE TEXTBOOKS IN TERMS OF ROOT 

VALUES 

Şükran HOŞDER 

Serap ÖZDEMİR BİŞKİN 

Burdur Mehmet Akif Ersoy University, 

Türkiye 

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP 

BETWEEN SECONDARY SCHOOL 

STUDENTS’ SUBJECTIVE WELL-BEING AND 

ATTITUDES TOWARDS SCHOOL 

Assoc. Dr. Yılmaz TONBUL 

Hayriye KARA 

Ege University, Türkiye 

Izmir Private Tevfik Fikret High School, 

Türkiye 

ANALYZING THE OPINIONS OF THE 

ADMINISTRATORS AND TEACHERS 

WORKING İN PRIVATE SECONDARY 

EDUCATION 

Assist. Prof. Aliye İlkay YEMENİCİ 

Hasan KARAKAŞ 
Afyon Kocatepe University, Türkiye 

CURRENT RESEARCH TRENDS IN TEACHING 

TURKISH TO FOREIGNERS: A REVIEW OF 

POSTGRADUATE STUDIES IN 2021 

Özlem TAŞKIN KÜLCÜ 

Assoc. Prof. Dr. Derya CAN 

Isparta Provincial Directorate of National 

Education, Türkiye 

Burdur Mehmet Akif University, Türkiye 

AN ANALYSIS ON THE SECONDARY 

SCHOOL 5TH GRADE MATHEMATICS 

TEXTBOOK IN TERMS OF THE NUMBER 

SENSE AND ITS COMPONENTS 

Hacızadə Nigar Bəxtiyar qızı Azerbaijan 
ON CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 

FOREIGN LEGISLATION 

Hatice Kübra ARIKAN 

Deniz EROĞLU 

Burdur Mehmet Akif Ersoy University, 

Türkiye 

TEACHERS’ VIEWS ON THE STORIES ABOUT 

THE HISTORY OF MATHEMATICS AS 

TEACHING TOOLS 

Assoc. Prof. Dr. Hasan ÖZDER Atatürk Teachers Training Academy 

CURRICULUM LITERACY LEVELS OF 

SCHOOL ADMINISTRATORS: THE CASE OF 

NORTH CYPRUS 
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BAKU LOCAL TIME 

 
15 00 : 17 00 
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HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Dr. Bahattin DEMİRTAŞ 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Prof. Dr. Temuçin Faik ERTAN 

Assoc. Prof. Dr. Bahattin DEMİRTAŞ 

Ankara University, Türkiye 

Ankara Hacı Bayram Veli University, 

Türkiye 

THE IMPRESSIONS OF FOREIGN STATE 

LEADERS WHO CAME TO TURKEY FOR 

OFFICIAL VISIT BETWEEN 1928-1972 ON 

TURKISH EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

Assoc. Prof. Dr. Bahattin DEMİRTAŞ 
Ankara Hacı Bayram Veli University, 

Türkiye 

THE PLACE OF PRIMARY EDUCATION IN 

TURKEY'S EDUCATION CASE DURING THE 

SECOND WORLD WAR 

Dr. Dilek KIRNIK 
Malatya Directorate of National 

Education, Türkiye 

INVESTIGATION OF FOREIGN EDUCATION 

STAKEHOLDERS' INITIATIVES IN PRIMARY 

SCHOOLS 

Dr. Dilek KIRNIK 
Malatya Directorate of National 

Education, Türkiye 

INVESTIGATION OF SCHOOL CLUB 

ACTIVITIES IN BASIC EDUCATION 

INSTITUTIONS 

Abdullayeva Səidə Atəş qızı Azerbaijan State Pedagogical University 

THE EDUCATION OF HUMANISM IN THE 

PERIOD OF PRESCHOOL AGE AS THE BASIS 

OF PERSONALITY-ORIENTED EDUCATION 

Assist. Prof. Ahu TANERİ Niğde Ömer Halisdemir University, Türkiye 

EXAMINATION OF PRIMARY SCHOOL 

STUDENTS’ STEREOTYPES AND PREJUDICES 

IN THE LINE OF TEACHERS’ VIEWS 

Bahar OKTAY 

Assoc. Prof. Dr. İkbal Tuba ŞAHİN-SAK 
Van Yüzüncü Yıl University, Türkiye 

EXAMINATION OF THE STUDIES 

CONDUCTED ON THE JOB SATISFACTION 

OF PRESCHOOL TEACHERS BETWEEN 2011-

2021 

Lect. Nejdet ÇELİK İzmir Bakırçay University, Türkiye 

EXAMINING TEACHERS’ EXPERIENCES IN 

THE PROCESS OF FEBRUARY 28: A 

PHENOMENOLOGICAL STUDY ON THE 

PERCEPTION OF BEING A FEBRUARY 28 

VICTIM 

Prof. Dr. Perihan ÜNÜVAR 

Gökçe Çardak ÜNÜVAR 

Burdur Mehmet Akif Ersoy University, 

Türkiye 

THE PREDICTIVE ROLE OF TEMPERAMENT 

FEATURES IN BEHAVIOR PROBLEMS IN 

CHILDREN AGED 3-6 
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15 00 : 17 00 

 
16 00 : 18 00 

 

HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Canan DEMİR BARUTCU 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 
Amirova M.F. 

Veliyeva M.N. 

Valiyev P.M. 

Azerbaijan Medical University 
COMPLICATIONS ARISING FROM CANCER 

& CARE WITH LICORICE 

Assoc. Prof. Canan DEMİR BARUTCU 
Burdur Mehmet Akif Ersoy University, 

Türkiye 
FAMILY THEORIES 

Assoc. Prof. Canan DEMİR BARUTCU 
Burdur Mehmet Akif Ersoy University, 

Türkiye 
ADAPTATION TO CHRONIC DISEASE 

Marieta Todorova 

Daniela Taneva 

Angelina Kirkova-Bogdanova 

Veselina Bukova 

Medical University 
RISK FACTORS AND PROPHYLACTICS OF 

OSTEOPOROSIS AMONG WOMEN 

Karthikeyan Elumalai 

Binoy Varghese Cheriyan 

Srinivasan Sivannan 

India 
A SYSTEMATIC STUDY OF COVID-19 

MEDICATION THERAPY 

Ines REFES 

Samir DJEMLI 
Badji Mokhtar University, Algeria 

NEUROBEHAVIORAL ALTERNATIONS 

DURING GESTATION: T-MAZE AND OPEN 

FIELD TESTS 

Clare Alungat 

Amos Ronald Kalukusu 

Alex Barakagira 

Nkumba University, Uganda 

ANTI-RETROVIRAL THERAPY ADHERENCE 

BY ADOLESCENTS FROM MASINDI 

DISTRICT, UGANDA 

Seracchiani Marco 

Maurilio D’Angelo 

Alessio Zanza 

Rodolfo Reda 

Seracchiani Chiara 

Bramucci Chiara 

Abbagnale Rosemary 

Luca Testarelli 

Sapienza University of Rome, Italy 

ONLY ROTARY ENDO PROTOCOL: AN 

EVIDENCE BASED APPROACH TO THE 

ROOT CANAL TREATMENT 

Kazem Gholizadeh 
Technical and Vocational University 

(TVU), Tehran, Iran 

IMPROVING CHILDREN’S HEALTH 

THROUGH THE DESIGN OF PRIMARY 

SCHOOLS 

Zhi Yong Shen 

Li Wen Cui 

Lu Yao Fan 

Affiliated Tumor Hospital of Nantong 

University 

CT FINDINGS OF STAGE IA OVARIAN 

CANCER: A COMPARATIVE STUDY WITH 

BORDERLINE TUMOR AND STAGE IC 

OVARIAN CANCERS 
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HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Dr. Sercan ÖZKELEŞ 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Dr. Veerendra Kumar N 

Akkasali Shivakumarachari 

Vijayanagara Sri Krishnadevaraya 

University, Indıa 

MYTHOLOGICAL STUDY OF THE 

VISHWAKARMA COMMUNITY IN 

KARNATAKA STATE, INDIA 

Shinta Dewi Indonesia 
WONOSOBO DREADLOCKS RUWATAN 

TRADITION 

Adane Obsie Bifa Wollega University 

FACTORS AFFECTING SERVICE QUALITY OF 

PARATRANSIT TRANSPORTATIONS IN 

NEKEMTE AND LINKING CORRIDORS’ 

Sadaf Safdar 

Dr. Faiza Sarwar 
University of the Punjab, Lahore 

SPATIAL ANALYSIS OF NOISE POLLUTION 

AT LAHORE AIRPORT 

Samarjit Roy 

Debashis De 

D Y Patil International University, Pune, 

Maharashtra, India 

Maulana Abul Kalam Azad University of 

Technology, West Bengal, Kolkata, India 

INTELLIGENT MUSICOLOGY: AN 

INTEGRATED MUSIC LEARNING OUTLINE 

USING MULTIPLE INTELLIGENCES AND 

INTERNET OF MUSIC THINGS 

LAWALI Maman Toukour André Salifou University 
EXPRESSION OF NATIONAL IDENTITY IN 

SAGALO’S ORAL SONGS 

Assoc. Prof. Dr. Sercan ÖZKELEŞ Ordu University, Türkiye 

CHORD SCALE AT COMPOSITE MAKAMS 

IN THE 12 EQUALLY PITCH 

TEMPERAMENT SYSTEM: NİKRİZ MAKAM 

SCALE SAMPLE 

Assoc. Prof. Dr. Sercan ÖZKELEŞ Ordu University, Türkiye 
USING II-V-I CHORD PROGRESSION IN 

MAJOR TONALITIES 

Assoc. Prof. Dr. Sercan ÖZKELEŞ Ordu University, Türkiye 
USING II-V-I CHORD PROGRESSION IN 

MİNOR TONALITIES 
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HEAD OF SESSION: Dr. Ibrahim Slaibi 

 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Santa Stopniece 
Suzhou Polytechnic Institute of 

Agriculture, China 

FILIAL PIETY OF CHINESE STUDENTS: 

GENERATIONAL CONTINUITY TRENDS VS. 

ATTITUDE CHANGES 

Haozhe Jıang Nanjing University, China 
TEACHING ENGLISH IN CHINA AS A NEW 

REALITY 

Prof. Olga Boyko 

Ass. Prof. Larysa Otroshchenko 
Sumy State University, Ukraine 

SELF-MANAGEMENT AS A KEY 

COMPETENCE OF THE FUTURE SPECIALISTS 

Dr. Ibrahim Slaibi Al-Quds University 

THE EXTENT TO WHICH BLENDED 

LEARNING IS EMPLOYED AND ITS 

OBSTACLES TO SECONDARY SCHOOL 

TEACHERS IN JERUSALEM SCHOOLS 

AFFILIATED WITH THE PALESTINIAN 

AUTHORITY 

Ismail Olaniyi MURAINA 

Abdulhameed O AMAO 

College of Information and Technology 

Education 

Lagos State University of Education, 

Lagos Nigeria 

THE IMPACT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE 

TUTORING TOOLS (AITT) ON TEACHERS’ 

CONTENT DELIVERY, CLASSROOM 

MANAGEMENT, AND STUDENTS’ 

ASSESSMENT 

Abed HAMADOUCH 

Khadija BOUDOUR 
-- 

THE ASSESSMENT OF LEARNERS’ 

INTERCULTURAL COMMUNICATIVE 

COMPETENCE IN EFL CLASSROOMS 

Maryna Rebenko Ukraine 

LANGUAGE PROGRESS AND TRAUMATIC 

EXPERIENCES PILOT PROJECT: THE 

PRELIMINARY RESULTS 

Ifza Siddique 

Dr. Moneeza Abbas 

Sadaf Safdar 

Lahore College For Women University, 

Lahore 

HEALTH RISKS ASSESSMENT OF HAND 

SANITIZERS AND FACE MASKS IN SCHOOL 

GOING CHILDREN: POST COVID 

SCENARIO 

Oyagbile, A. A. Adeyemi College Of Education, Nigeria 

THE EFFECT OF LARGE CLASS SIZE ON 

STUDENTS’ LEARNING OUTCOMES IN 

BASIC SCIENCE IN JUNIOR SECONDARY 

SCHOOLS IN ONDO City, NIGERIA 

Menakaya 

Cherechi Miracle 

Omeje 

Monica Obiageli 

Mbegbu 

Chekwube Chiebonam 

University of Nigeria, Nsukka 

Enugu State, Nigeria 

"EFFECT OF COOPERATIVE LEARNING 

METHOD ON STUDENTS’ACHIEVEMENT IN 

ENGLISH READING COMPREHENSION IN 

NSUKKA EDUCATION ZONE OF ENUGU 

STATE, NIGERIA 

Masa’udu ALIYU 

Muhammad Sada BATURE 
Umaru Musa ‘Yar’adua University, Nigeria 

WHAT IS IN A NAME? ELUCIDATING 

CONCEPTUAL METAPHORS IN NEWSPAPER 

TITLES ACROSS THE GLOBE 
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HEAD OF SESSION: Dr. Ghanshyam Barman 

 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 
Abdennabi Alitane 

Ali Essahlaoui 

Ann Van Griensven 

Yassine El Yousfi 

Hicham Gueddari 

Moulay Ismail University 

Vrije Universiteit Brussels 

Abdelmalek Essaadi University 

Mohamed First University 

ASSESSMENT OF A SWAT MODEL FOR SOIL 

AND WATER MANAGEMENT IN R'DOM 

WATERSHED, MOROCCO 

Elena Sierikova 

Elena Strelnikova 

Ivan Vierushkin 

National University of Civil Defence of 

Ukraine, Kharkiv, Ukraine 

NAS of Ukraine, Kharkiv, 

Ukraine 

STUDY OF OSCILLATIONS NATURAL 

FREQUENCIES FOR EMPTY AND FILLED 

WITH ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS 

LIQUID CYLINDRICAL ELASTIC TANKS 

Marina Valenćiková Slovak University, Slovakia 

EFFICACY OF SORTED MUNICIPAL WASTE 

COLLECTION (IN CHOSEN MUNICIPALITIES 

OF THE REGION) IN SLOVAK REPUBLIC 

Dr. Ghanshyam Barman Uka Tarsadia University, India 
CO2 EMISSION AND ITS ECOFRIENDLY 

REMEDY 

Nazan AVCU 

Nihal YAYLA 
Pamukkale University, Türkiye 

IMPACT OF CLIMATE CHANGE ON 

AGRICULTURAL EFFICIENCY IN TURKEY: A 

PANEL DATA ANALYSIS 

Dipak Kumar Mandal 

Dr. Sukhdev Singh 
NIT Patna, Bihar 

ECOLOGICAL FRICTION: AN 

ENVIRONMENTAL ANALYSIS OF THE LAST 

WAVE AN ISLAND NOVEL 

Hassana ISMAILI ALAOUI 

Rabea ZIRI 
Ibn Tofail University 

PAYMENT FOR ECOSYSTEM SERVICES: A 

MECHANISM FOR CONSERVING NATURAL 

RESOURCES FOR SUSTAINABLE 

ECOTOURISM 

Séraphin MOUZOUN 

Dénis MOUZOUN 
University of Abomey-Calavi, Benin 

WATER EROSION AT HONTON IN THE 

COMMUNE OF DOGBO IN BENIN (WEST 

AFRICA) 
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HEAD OF SESSION: Sana Rehman 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 
Mayur B. Kale 

Brijesh G. Taksande 

Nitu L. Wankhede 

Aman B. Upaganlawar 

Milind J.Umekar 

Chandrashekhar D. Upasani 

Smt. Kishoritai Bhoyar College of 

pharmacy, India 

Shriman Sureshdada Jain College of 

Pharmacy, India 

AGMATINE ATTENUATES CHRONIC 

ETHANOL EXPOSURE INDUCED MOTOR 

IMPAIRMENT AND CEREBRAL CORTEX 

DAMAGE DURING ADOLESCENCE IN RATS 

Sedat YASİN 

Necati UCLER 

Mehmet Faris KAPLAN 

Gazianatep University, Türkiye 

THE COMPORISON OF THE EFFICACY OF 

LEVETIRACETAM AND PHENYTOIN IN 

TRAUMA PATIENTS WITH EPILEPTOGENIC 

FOCI 

Sedat YASİN 

Necati UCLER 

Mehmet Faris KAPLAN 

Murat GEYIK 

Gazianatep University, Türkiye 

THE EVALUATION OF CRANIOTOMY AND 

CRANIECTOMY IN PATIENTS WITH 

TRAUMATIC ACUTE EPIDURAL HEMATOMA 

Marvel Reuben Suwitono 

Loodie Ackly Agu 

Duma Turu Allo 

Titin Sulastri 

Universitas Advent Indonesia 

IN SILICO STUDIES OF PHYTOCHEMICALS 

FROM SYZYGIUM POLYANTHUM AGAINST 

SARS-COV-2 RECEPTORS 

Ali Irfan 

Ameer Fawad Zahoor 

Shagufta Kamal 

Government College University, Pakistan 

ULTRASONIC-ASSISTED SYNTHESIS AND 

TYROSINASE INHIBITION OF BENZOFURAN-

OXADIAZOLE HYBRIDS 

Hamza Assila 

Younes Zaoui 

Issam Ameziane El hassani 

Youssef Ramli 

Laila Chemlal 

Jamal Taoufik 

M. E. Abbes Faouzi 

M’Hammed Ansar 

Mohammed V University in Rabat, Rabat, 

Morocco 

SYNTHESIS OF A NOVEL PYRIDAZINE 

DERIVATIVE: INVESTIGATIONS OF ANTI- 

INFLAMMATORY ACTIVITY AND INHIBITION 

OF Α-GLUCOSIDASE 

I. Ameziane El Hassani 

Y. Ramli 

K. Karrouchi 

M. Ansar 

Mohammed V University, Rabat, 

Morocco 

PYRAZOLE DERIVATIVES: DESIGN, 

SYNTHESIS, EVALUATION OF THEIR 

ANTIDIABETIC AND ANTIOXIDANT 

ACTIVITIES 

Hiba Shahid 

Prof. Dr. Syed Ali Raza Naqvi 

Government College University 

Faisalabad, Pakistan 

ANTIOXIDNT, ENZYME INHIBITION AND 

TOXICOLOGY STUDIES OF METHANOL 

EXTRACTS OF SELECTED MEDICINAL 

PLANTS 

Sana Rehman GIFT University, Gujranwala 

DIGITAL ENGAGEMENTS AND NUTRITION 

NEGLIGENCE: A PHENOMENOLOGICAL 

APPROACH OF MATERNAL VIEWS ON 

CHILD HEALTH DURING COVID-19 
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HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. V. Thiyagarajan 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

R Tamizh Selvan 

Assoc. Prof. V. Thiyagarajan 
Affiliated to Anna University, India 

PERFORMANCE ANALYSIS OF A MODULAR 

STAIRCASE TYPE MULTILEVEL INVERTER 

WITH REDUCED COMPONENTS 

Assoc. Prof. V. Thiyagarajan Affiliated to Anna University, India 

ANALYSIS AND DESIGN OF CLOSED LOOP 

SPEED CONTROL SYSTEM FOR THREE 

PHASE INDUCTION MOTOR CONTROL 

USING PLC AND SCADA 

Gasmi Boutheyna 

Pr. Mohamed Athmane Yallese 

Dr. Bouchrit sebti 

Dr. Belhadi Salim 

Djouambi Nahla 

May 8th 1945 University, Algeria 

MULTI-OBJECTIVE OPTIMIZATION OF 

CUTTING PARAMETERS DURING THE DRY 

MACHINING OF FGG35 GRAY CAST IRON 

USING HYBRID TAGUCHI-GRA 

Arumuga Perumal D 

R. Rajasree 

Surathkal Institute of National 

Importance, India 

‘LATTICE BOLTZMANN METHOD ANALYSIS 

OF TEMPERATURE PREDICTIONS ON ONE 

AND TWO DIMENSIONAL SURFACES 

Zineb Elaboudi --- 

THE IMPACT OF RADIONUCLIDES ON THE 

ENVIRONMENT AND LIVING BEINGS AND 

REMEDIATION TECHNIQUES: REVIEW 

Assoc. Prof. Ehsan Rasoulinezhad University of Tehran, Tehran, Iran 

HOW DO GREEN BONDS, ENERGY PRICE 

VOLATILITY AND GEOPOLITICAL RISK 

EFFECT ON RENEWABLE ENERGY 

DEVELOPMENT IN RUSSIA? 

Naoual Handel 

Sarah Djouimaar 

University of Mouhamed Cherif 

Messaadia, ALGERIA 

THE EFFECT OF ADDING INDUSTRIAL 

WASTE POWDER ON THE MECHANICAL 

BEHAVIOR OF CONCRETE 

Assist. Prof. Maithili N. Paikane 
Visvesvaraya National Institute of 

Technology, India 

SOCIAL IMPACT OF TECHNOLOGY 

DEVELOPMENT AND ENGINEERING 

SOLUTIONS 
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HEAD OF SESSION: Assist. Prof. Dr. Rozina Khattak 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 
Khadija Bahend 

Mina El fazdoune 

Sana Ben jadi 

Mohammed Bazzaoui 

Ibn Zohr University 

ELECTROCHEMICAL SYNTHESIS AND 

CHARACTERIZATION OF POLY 

(RHODAMINE B) COATING ON FTO 

Nazim 

Junaid Nisar 

Aligarh Muslim University 

India 

GENERALIZATION OF THE NORMALIZED 

LAPLACIAN SPECTRUM OF ZERO-DIVISOR 

GRAPH 

Mouna El Khabchia 

Mohammed Mcharfia 

Mohammed Benzakoura 

Asmae Fitria 

Adil Touimi Benjellouna 

University Sidi Mohamed Ben Abdallah, 

Fez, Morocco 

DFT STUDY OF THE ROLE OF HYDROGEN 

BONDS IN THE STABILIZATION OF AC-PRO-

AZAXAA-NHME (XAA= ASN, ASP, ALA, 

CYS). 

Mohamed El fadili 

Mohammed Er-rajy 

Mohammed Kara 

Amine Assouguem 

Assia Belhassan 

Amal Alotaibi 

Nidal Naceiri Mrabti 

Hafize Fidan 

Riaz Ullah 

Sezai Ercisli 

Sara Zerougui 

Menana Elhallaoui 

Sidi Mohammed Ben Abdellah University, 

Morocco 

University Moulay Ismail, Morocco 

Princess Nourah Bint Abdulrahman 

University, Morocco 

University of Food Technologies 

King Saud University 

Ataturk University 

QSAR, ADMET IN SILICO 

PHARMACOKINETICS, MOLECULAR 

DOCKING AND MOLECULAR DYNAMICS 

STUDIES OF NOVEL BICYCLO (ARYL 

METHYL) BENZAMIDES AS POTENT GLYT1 

INHIBITORS FOR THE TREATMENT OF 

SCHIZOPHRENIA 

Assist. Prof. Dr. Rozina Khattak 
Shaheed Benazir Bhutto Women 

University, Pakistan 

KINETICS OF THE BIOSORPTION OF METHYL 

RED IN AQUEOUS MEDIUM 

Sabrina Haoues  

Mohamed Athmane Yallese 

Septi Boucherit 

Fethi Khelfaoui 

Khaoula Abbed 

May 8th 1945 University,Algeria. 

MODELING OF PERFORMANCE 

PARAMETERS IN TURNING OF POLYAMIDE 

(PA66) USING RSM TECHNIQUE 

Shabir Ahmad Mir 

Mohd Nazim 
Aligarh Muslim University, India 

LINE GRAPH OF EXTENSION OF THE ZERO-

DIVISOR GRAPH OF A FINITE 

COMMUTATIVE RING SHABIR AHMAD MIR 

AND MOHD NAZIM 

Akamu J. Ewunkem 

Joseph L. Graves Jr 

Winston Salem State University,North 

Carolina Winston Salem USA 

North Carolina A and T State 

University,Greensboro, North 

Carolina, USA 

SURVIVING THE GREEK GIFT: 

EXPERIMENTAL EVOLUTION OF GALLIUM 

RESISTANCE IN ESCHERICHIA COLI 

Jyoti Sinha 

Vinod Kumar 
Sushant University, India 

HEAVY METALS OCCURRENCE IN SHIV 

NAGARI SOHNA, HARYANA, INDIA 

Nchioua Intissar 

Ramli Youssef 
the University Mohammed V, Morocco 

DESIGN AND SYNTHESIS OF ISATIN 

DERIVATIVES AND STUDY OF THEIR 

PHARMACOLOGICAL ACTIVITIES 
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HEAD OF SESSION: Dr. Kebabsa Tarek 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 
Rehman khan 

Hasnain Saleem 
Pakistan 

DESIGN AND FABRICATION OF WHEAT 

STRAW PRESSING MACHINE 

Athmane Abdallaoui 
Higher Normal School of Bou Saâda, 

Algeria 

APPROXIMATE IMPEDANCE OPERATOR OF 

A THIN SLAB AND STABILIZATION IN 

COUPLE STRESS ELASTICITY 

Aliyu Mustapha 

Robert Ogbanje Okwori 

Abdullahi Abubakar Kutiriko 

Abdullahi Raji Egigogo 

Federal University of Technology Minna 

University of Surrey,United Kingdom 

Al-Qalam University Katsina 

EFFECTS OF SIMULATION ON STUDENTS’ 

ACHIEVEMENT AND RETENTION IN 

MOTOR VEHICLE MECHANIC IN NIGER 

STATE TECHNICAL COLLEGES 

Dr. Kebabsa Tarek 
The Higher School of Industrial 

Technologies, Algeria 

A CYCLOSTATIONARY STUDY TO IDENTIFY 

DEFECTS IN A TURBOMACHINE 

Ounis Hadj Mohamed  

Zatar Nassima 
University Mostefa Ben boulaid 

"ASSESSMENT OF THE PERFORMANCE OF 

THE HDRB SYSTEM IN REDUCING THE 

RESPONSE OF A LOW-RISE BUILDING 

Djouambi Nahla 

Pr. Mohamed Athmane Yallese 

Dr. Kaddeche Mounia 

Dr.Belhadi Salim 

Gasmi Boutheyna 

May 8th 1945 University, Algeria 

MULTI-OBJECTIVE OPTIMIZATION OF 

CUTTING PARAMETERS DURING THE 

MACHINING OF POM C GF25% USING THE 

TOPSIS-TAGUCHI APPROACH 

Usungurua Enefiok Okon 

Aniekan Essienubong Ikpe 

Imoh Ime Ekanem 

Nigeria 

PERFORMANCE ANALYSIS OF 

THERMODYNAMIC EXERGY IN A NOVEL 

BIOMASS FIRED ORGANIC RANKINE 

CYCLE (ORC) WITH TURBINE BLEEDING 

FOR TRI-GENERATION 

Chems Eddine BOUKHEDIMI University of Tizi Ouzou, Algeria 

IMPACT OF GENDER ON THE WILLINGNESS 

TO USE PHOTOVOLTAIC SOLAR ENERGY IN 

ALGERIA 

MSc ZHOU YuJie Chang'an University, China 

STUDY ON LOAD TEST AND LOAD 

SPECTRUM COMPILATION METHOD OF 

MINING EXCAVATOR CONNECTING ROD 
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HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Gülbin RUDARLI 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 
Dr.N.K. Udaya Prakash 

Dr. Abirami Ramprasath 

Manisha Kumari 

Dr. S. Bhuvaneswari 

Chennai, India 

STANDARDIZATION OF BIOREMOVAL OF 

V5BN DYE USING BIOASHES OF MUSA 

PARADISIACA 

Dr. S. Bhuvaneswari 

M.Mari 

K. Sakthi 

Dr.N.K. Udaya Prakash 

Chennai, India 

Krishnagiri, TN, India 

Pallavaram, Chennai, India 

ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF CROTON 

SPARSIFLORUS 

Ana BATARIUC 

Silvia MIRONEASA 
Stefan cel Mare University, Romania 

SORGHUM USE FOR THE DIVERSIFICATION 

OF BAKED PRODUCT 

Ancuţa Petraru 

Sonia Amariei 
Stefan cel Mare University, Romania 

HEMPSEED OILCAKE- A VALUABLE BY-

PRODUCTS IN THE PRODUCTION OF 

EDIBLE FILMS 

Nilgün PAKSOY 

Serap KILIÇ ALTUN 
Harran University, Türkiye 

ANTIOXIDANT AND REGENERATIVE 

EFFECTS OF HONEY ON THE LIVER 

Serap KILIÇ ALTUN 

Nilgün PAKSOY 
Harran University, Türkiye 

ACUTE PHASE PROTEINS OF MILK AND 

THEIR BIOCHEMICAL SIGNIFICANCE 

Fatma Nur YEŞİL  

M. Murat KARAOĞLU 

Yeşim BEDİR 

Hatay Mustafa Kemal University, Türkiye 

Atatürk University, Türkiye 

THE EFFECT OF THE USE OF STATED BREAD 

FLOUR ON QUALITY IN ROTARY-TYPE 

BISCUITS 

Kübra ÇAKMAKKAYA 

Gülbin RUDARLI 
Ege University, Türkiye 

THE EFFECT OF ISOMALTULOSE, 

MALTODEXTRIN AND CAFFEINE SOLUTIONS 

ON THE REACTION TIME OF THE MOUTH 

RINSE METHOD 

Burcu AKTAN TÜZER 

Gülbin RUDARLI 
Ege University, Türkiye 

INVESTIGATION OF THE ACTION TIME OF 

CAFFEINE MOUTH RINSE METHOD ON 

REACTION SPEED 

Gözde GEVEN 

Gülbin RUDARLI 
Ege University, Türkiye 

THE EFFECT OF CAFFEINE, CARBOHYDRATE 

AND SODIUM CHLORIDE MOUTH RINSING 

ON STATIC AND DYNAMIC BALANCE 

PERFORMANCE 
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HEAD OF SESSION: Said Oussou 

OBSEERVER MODERATÖRLÜK YAPTI 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 
Carla SANTOS 

Cristina DIAS 
New University of Lisbon, Portugal 

BEYOND THE MOST COMMON MEASURES 

OF VARIATION 

Ahmad Sharif       Gonbad Kavous University, Iran 

EXACT AND ANALYTICAL SOLITON 

SOLUTIONS FOR PLASMA MODEL OF 

EXTENDED K-DV EQUATION 

Abbas Hussain Shikeh 

Raof Ahmad Bhat 
Aligarh Muslim University, India 

A NOTE ON CERTAIN ADDITIVE MAPS IN 

PRIME RINGS WITH INVOLUTION 

Shahid Shehzad Kohat University 

AN EXTENDED COPRAS METHOD FOR 

MULTIATTRIBUTE DECISION MAKING BASED 

ON COMPLEX DUAL HESITANT FUZZY 

MACLAURIN SYMMETRIC MEAN 

Md Arshad Madni 

Muzibur Rahman Mozumder    
Aligarh Muslim University, India 

A STUDY OF DIFFERENTIAL IDENTITIES 

INVOLVING SKEW LIE PRODUCT AND 

GENERALIZED DERIVATIONS 

Saima Mashkoor 

Faiza Sarwar 

Sadaf Safdar 

Saddam Qaiser 

University of the Punjab, Lahore-Pakistan 

COMSATS, Islamabad-Pakistan 

SPATIO-TEMPORAL CHANGESOF LULC OF 

DISTRICT OKARA THROUGH RS&GIS 

TECHNIQUES 

Nour El Houda FETHELLAH 

Hafida BOUZIANE 

Abdallah CHOUARFIA 

University of Science and Technology of 

Oran-Mohamed Boudiaf 

OPTIMAL CACHING NODES SELECTION 

BASED ON CLUSTERING IN NAMED DATA 

NETWORKING 
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HEAD OF SESSION: Gigi Gorgadze 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Ouldyerou Abdelhak 

Laid AMINALLAH 

Ali MERDJI 

University of Mascara, Algeria 

CONTRIBUTION OF THE FINITE ELEMENT 

METHOD TO INVESTIGATE THE 

BIOMECHANICAL PERFORMANCE OF 

PERI-IMPLANT BONE 

Said EL RHABORI 

Abdellah EL AISSOUQ 

Samir CHTITA 

Fouad KHALIL 

Sidi Mohamed Ben Abdellah University, 

Morocco 

Hassan II University of Casablanca, 

Morocco 

DISCOVERING SOME ANTI-BREAST 

CANCER COMPOUNDS USING 

COMPUTATIONAL METHODS 

Zdravka Harizanova 

Atanas Baltadjiev 

Ferihan Popova 

Marieta Peycheva 

Miroslava Yordanova 

Marin Kanarev 

Nadezhda Kadreva 

Medical University of Plovdiv, Bulgaria 

ANTHROPOLOGICAL COMPARISON OF 

DENTAL DIMENSIONS BETWEEN 

BULGARIAN AND SPANISH POPULATION 

Gigi Gorgadze 

Nikoloz Jikia 

Mariam Jorbenadze 

Marina Kuparadze 

Giorgi Zhorzholiani 

Boris Bendeliani 

Tbilisi State Medical University, Georgia 
COVID-19 VACCINATION AND 

HYPERSENSIVITY REACTIONS 

Tien Dung Khong 

Yen Dan Tong  

Thi Phuong Dong Khuu 

Can Tho University, Vietnam 

ANALYZING GENDER AND ETHNIC 

MINORITIES’ RELATIONS TO HYGIENE 

PRACTICES AND SAFETY BEHAVIOR IN 

VIETNAM 

Tahseen Abbas 

Prof. Dr. Syed Ali Raza Naqvi 

Government College University 

Faisalabad, Pakistan 

DEVELOPMENT OF RADIOLABELED 

IMAGING AGENT FOR NUCLEAR 

MEDICINE PROCEDURES 

Gherissi Djalel Eddine Université de Souk Ahras, Algeria 

HYDROBURSITIS IN SAHRAOUI FEMALE 

CAMELS: PREVALENCE AND 

PATHOLOGICAL ASPECTS 

M. Thenmozhi 

D. Kiran 

P. Umesh 

B. Sampath Kumar 

Vels Institute of Science, India 
FUNGAL DIVERSITY OF WORM MANURE 

PRODUCED FROM DIFFERENT EXCRETA 

Rehab K. Al-Shemary 

Buna bak ikncisi uzun 
University of Baghdad, Baghdad, Iraq 

NOVEL NANO AND MICRO SCALE 

COPPER (II) COMPLEXES WERE 

SYNTHESIZED, SPECTROSCOPICALLY 

CHARACTERIZED, PHARMACOLOGICALLY 

EVALUATED, AND CYTOTOXICITY TESTS 

AGAINST HUMAN BREAST CANCER CELLS 

WERE PERFORMED 
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HEAD OF SESSION: Prof. Dr. Irina Petrova 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 
Dongfang Qi 

Vladimir M. Bure 

Yang He 

St. Petersburg State University, Russian 

Federation 

THE HLM MODEL OF THE FACTORS 

INFLUENCING DIFFERENCES IN 

INVESTMENT ATTRACTIVENESS 

Prof. Dr. Irina Petrova Kyiv University of economy and law KROK 
TECHNOLOGIES FOR THE FORMATION OF 

EMPLOYEES’ CREATIVE ACTIVITY 

Yang He 

Dongfang Qi 

V. Bure 

St. Petersburg State University, Russian 

Federation 

LONG-TERM AIR QUALITY EVALUATION 

SYSTEM IN CHINA PREDICTING BY 

MULTINOMIAL LOGISTIC REGRESSION 

METHOD 

Slimani Chahid 

Farhaoui Mohamed 
Sidi Mohamed Ben Abdellah University 

EFFECTS OF LEVEL ON PROPERTY 

APPRAISAL CASE OF APARTMENTS 

Dalila Khalfa 

Oussama Meghlaoui 

Mounira Djemai 

Annaba University, Algeria 

DEVELOPMENT OF A RELIABILITY 

OPTIMIZATION METHODOLOGY FOR 

INDUSTRIAL SYSTEMS 

Dr.C.Vijai 

Dr.M.S.R.Mariyappan 

Mr.M.Elayaraja 

Vel Tech Rangarajan Dr. Sagunthala R&D 

Institute of Science and Technology, 

India 

St.Peter’s Institute of Higher Education 

and Research, India 

FINTECH IN INDIA – TRENDS, CHALLENGES 

AND OPPORTUNITIES 

Mugdha Mohini 

August Keshav 

Amit Kumar 

Vijay Kumar 

NIT Patna, Bihar 
COVID-19: IMPACT ON THE INDIAN 

BANKING SECTOR 

Оlena Budiakova 
Kyiv National University of Technologies 

and Design, Ukraine 

BIOECONOMY: SOCIO-ECONOMIC 

APPROACH 

Vitalii Nebis 
Academy of Financial Management, 

Kyiv, Ukraine 

PRECONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT 

OF EXPORT INSURANCE PROGRAMS 

Md. Ibrahim Khalil 

Saif Ahmed 

Dr. Rasheedul Haque 

Binoy Chowdhury 

MAHSA University, Malaysia 

STRUCTURAL PATH ANALYSIS- 

BANGLADESHI SMES SUSTAINABILITY 

THROUGH SOCIAL MEDIA MARKETING 

Saliha Khan 

Tanzeela Iqbal 

Hira Farhan 

University of Management and 

Technology, Lahore 

SOCIAL MEDIA ADDICTION, SELF-

CONTROL AND FRUSTRATION 

INTOLERANCE AMONG UNIVERSITY 

STUDENTS 

Nguyen Thi Huynh Phuong Can Tho University, Vietnam 

INFLUENCING FACTORS OF COMMUNITY 

PARTICIPATION IN TOURISM 

DEVELOPMENT: A CASE STUDY OF CON 

SON ISLET, CAN THO, VIETNAM 
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HEAD OF SESSION: Ivan Pavlovıc 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 
Ivan Pavlovıc 

Violeta Caro Petrovıc 

Jovan Bojkovski 

Aleksandra Tasic 

University in Belgrade, Serbia 
MONIESIOSIS OF SHEEP IN BELGRADE 

AREA 

Nithya Srinivasan 

Sethu Raman 
Kandaswami Kandar’s college,India 

VERMICOMPOST MATURITY FROM PAPER 

MILL WASTE IS ANALYSED AND 

ADVANCED CHARACTERISED FOR AN 

ENVIRONMENTAL CONSERVATION 

Bolortuya A 

Tsogdelger B 

Tsegmid N 

Mongolian University BIRDS AROUND BAGANUR MINES 

Dr. R. Priya 

Hasifa Banu 

Arunaachalum 

Vels Institute of Science and Technology 

in Advanced Studies, India 

INSILICO PROTEIN STRUCTURE ANALYSIS, 

VALIDATION AND MOLECULAR DOCKING 

OF MARBURG VIRUS 

Dr. Bilge Kaan TEKELIOGLU Çukurova University, Türkiye 
HERPESVIRUS INFECTIONS AND 

IMPORTANCE ON POULTRY 

Dr. Bilge Kaan TEKELIOGLU Çukurova University, Türkiye 
DISEASE CONTROL AND CONTAGION 

PREVENTION IN VIRAL FISH DISEASES 

Apollinaria KAPRELOVA 

Sergiy LAVRENKO 

Nataliia LAVRENKO 

Kherson State Agrarian and Economic 

University, Ukraine 

GROWING POTATOES WITH BOTANIC 

GRAINS 

Okafor 

Joy Chinenye 

John Okoro 

John Chukwuma 

Onah 

Sabastine Okechukwu 

University of Nigeria, Nsukka 

CUCUMBER FARMERS’ COMPLIANCE TO 

PESTICIDE SAFETY PRECAUTIONS IN 

NSUKKA AGRICULTURAL ZONE OF ENUGU 

STATE, NIGERIA 

ARKOUB-DJERMOUNE Lynda 

BOUCHALA Mounira 

BENAZOUZ Ouahiba 

DERRADJI-BENMEZIANE Farida 

MADANI Khodir 

BOULEKBACHE-MAKHLOUF Lila 

Bejaia University, Algeria 

Chadli Bendjedid University, Algeria 

IMPACT OF ROASTING ON THE PHYSICO-

CHEMICAL AND ANTIOXIDANT 

PROPERTIES OF SOME LEGUMES 
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HEAD OF SESSION: Dr. Mahmood Ahmed 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Noreen Sajjad 

Zain Raouf 

Ayesha Sadiqa 

Fatima Arshad 

University of Lahore, Pakistan 

GREEN SYNTHESIS AND 

CHARACTERIZATION OF SnO2 

NANOPARTICLES VIA PHYSICAL GRIND 

METHOD AND STUDY OF THEIR 

ANTIBACTERIAL ACTIVITIES 

Gustavo Sobrevilla-Hernández 

Diana G. Zarate-Triviño 

Sara P. Hernández-Martínez 

Paola L. García-Coronado 

Silvia E. Santana-Krymskaya 

Moisés A. Franco-Molina 

University Autonomous Community of 

Nuevo León 

DEVELOPMENT OF A NEW VACCINE 

ADJUVANT BASED IN ZNO AND 

COTTONSEED OIL NANOEMULSION 

Dr. Mahmood Ahmed 
Technology, University of Education, 

Lahore-Pakistan 

CONTAMINATION OF SOIL AND WATER BY 

TOXIC AND HEAVY METALS: EVALUATION 

OF THEIR IMPACT ON HUMAN 

M. Fathrezza Imani 

Ameylaura Azzahra 

Nuraini 

Halal Center of IAIN Pekalongan 
HALAL INDUSTRIAL AREA IN INDONESIA: 

GOVERNMENT SUPPORT 

M. Fathrezza IMANI 

Sri WIGIYANTI 

Putri LETISYA 

Halal Center of IAIN Pekalongan 
HOW TO CHOOSE MEDICAL PRODUCT 

LABELED HALAL 

M. Fathrezza IMANI 

Hendri Hermawan Adi NUGRAHA 
Halal Center of IAIN Pekalongan 

POTENTIAL AND DEVELOPMENT OF THE 

HALAL INDUSTRY IN INDONESIA 

Abderrazzak EL MOUTAOUAKIL ALA 

ALLAH 

Walid GUERRAB 

Issam AMEZIANE EL HASSANI 

M’hammed ANSAR 

Youssef RAMLI 

Mohammed V University, Rabat, 

Morocco 

SYNTHESIS, STRUCTURAL AND MOLECULAR 

CHARACTERIZATION OF 2,2 

DIPHENYL2H,3H,5H,6H,7H-IMIDAZO[2,1-

B][1,3]THIAZIN-3-ONE 

Salma Mortada 

Khalid Karrouchi 

M'hammed Ansar  

My El Abbes Faouzi 

Mohammed V University, Rabat, 

Morocco 

SYNTHESIS, SPECTROSCOPIC, DFT, ANTI-

DIABETIC AND ANTIOXIDANT 

INVESTIGATION OF 5-METHYL-1H-

PYRAZOLE-3-CARBOHYDRAZIDE N-

GLYCOSIDE 

Ukpong 

Inibehe G 

Ladu 

George 

Mirabel I. 

Nigeria 

LIVELIHOOD AND FOOD SECURITY 

IMPLICATIONS OF THE 2022 FLOOD 

MENACE ON URBAN HOUSEHOLDS IN 

BAYELSA STATE, NIGERIA 

NOUIOURA Ghizlane 

TOURABI Maryem 

LYOUSSI Badiaa 

DERWICH El houssine 

Fès, Maroc 

ACUTE AND SUBACUTE TOXICITY 

ASSESSMENT MODEL OF FERULA 

GROWING IN NORTHERN MOROCCO 

Shahaney Sorudin 

Eva Maria Benedict 

Chrisper Perfecto 

Keningau Vocational College, Malaysia 

SPARKING INTEREST IN BAKERY AND 

PASTRY VIA DEMONSTRATION AND 

EXHIBITION 

Dy. Ku. Nur Quratulaini Binti Ak Azlan 

Nurul Ain Aizatty Shamsul Nizam 

Nur Syahirah Binti Sardi 

Keningau Vocational College, Malaysia 

INTRODUCING CAKES AND PASTRIES AS 

AN ADDITIONAL OPTION OF 

NOURISHMENTS FOR SCHOOL STUDENTS 
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HEAD OF SESSION:  

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Dr. Khushboo Kumari Delhi University, New Delhi 
THE PORTUGUESE AND THE NEW ACTORS 

IN THE AGE OF TRANSITION IN DECCAN 

Mubashra Jamshaid 
Saint Mary’s college of Education and 

Advance Studies Gujranwala, Pakistan 
PAKISTANI CULTURE 

Reza Reyhani-e-Kolaachaahi -- 

REGIONAL ASKING FOR A SHARE: 

ENVIRONMENT AND THE CHALLENGE OF 

SECURITY MANAGEMENT IN MENA 

Deepali Tomar University Of Kota, India 

MICRO ENTREPRENEURSHIP - SOURCES OF 

FINANCE & RELATED CONSTRAINTS: A 

COMPARATIVE STUDY OF RAJASTHAN 

AND UTTARAKHAND 

Dr. Monica GAROIU 
University of Tennessee-Chattanooga, 

USA 

TRANSMEDIA STORYTELLING IN SOPHIE 

CALLE’S WORKS 

Taofiki Aminu 

Fadeyi Taofiq James 
Federal University, Gusau 

DECOLONISATION AND 

DERADICALISATION OF GLOBALISATION 

IDEATIONS IN AFRICAN STATES, 1999-2022 

Anjali Raghav 

Assist. Prof. Dr. Sanskriti Mishra 
Sharda University, Greater Noida, India 

PLEA BARGAINING AS A MODE OF 

SPEEDY JUSTICE IN THE CRIMINAL JUSTICE 
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ÖZET 

Psikolojik ilk yardım (PİY); doğal afetler, şiddet, kaza, terör saldırısı gibi bireysel ya da toplumsal 

düzeyde olumsuz etkilere neden olan bir kriz esnasında ya da hemen sonrasında sunulan ilk 

psikososyal müdahaledir. Zor durumdaki insanlara yardım etmenin amacı, insanların kendilerine 

yardım etmelerine ve durumlarının kontrolünü yeniden kazanmalarına yardımcı olmaktır. Birçok kişi 

kriz ve travma sonrası özellikle acil ve temel ihtiyaçları karşılanırsa zamanla daha hızlı iyileşmektedir. 

Şiddetli veya uzun süreli sıkıntı yaşayan bireyler ise daha fazla desteğe ihtiyaç duyabilmektedir. 

PİY’de ciddi stres tepkisi yaşayan kişilere öncelik vermek, onları yalnız bırakmamak, stres tepkisi 

geçene kadar veya bölgedeki sağlık personelinden yardım ulaşana kadar bu bireylerin güvenliğini 

sağlamak esastır (WHO, 2011). PİY, olağanüstü durumlar karşısında yapılan büyük çaplı yardım 

çalışmalarının bir parçasıdır (IASC, 2007). Yüzlerce veya binlerce insanın etkilendiği olaylarda, 

arama-kurtarma çalışmaları, acil sağlık ekiplerinin müdahaleleri, barınma ve yemek dağıtımı, 

güvenlik, aile izleme ve çocuk koruma gibi farklı türden birçok müdahale bir arada 

gerçekleştirilmektedir (WHO, 2011). Krizden etkilenen kişilere olay sonrası en erken dönemde ve 

yeterli düzeyde sağlanan psikososyal destek, yaşanan sıkıntı ve acının daha ciddi ruh sağlığı 

sorunlarına dönüşmesini önlemede kritik bir rol oynamaktadır. PİY, kriz durumundaki kişilerin 

rahatlamasına, güvende olduklarına ve sakinleşmelerine yardımcı olurken; kişilere duygusal destek 

sağlar, onların acil temel ihtiyaçlarını karşılamasına; sosyal destek, bilgi, hizmet ve yardımlara 

ulaşmasına yardımcı olur (Brymer ve ark. 2012).  

Psikolojik ilk yardım, travmatik bir olay veya bir kriz durumunun hemen sonrasında stres altındaki 

tüm yaş gruplarındaki bireyler için uygulanabilir. Psikolojik ilk yardımın, yetişkinlerde olduğu gibi, 

aynı uygulama basamaklarının, çocuk ve ergenlerin gelişim evrelerine ve özelliklerine uygun biçimde 

uyarlanarak uygulanması önerilmektedir (Ruzek ve ark. 2007). PİY uyarlanabilir bir müdahale olması 

nedeniyle faklı koşullarda bireysel ya da grup olarak uygulanabilir. Bu çalışmada PİY Uygulama 

sürecinde Grup PİY’ uygulamasına yer verilmektedir. Çalışmanın alanda çalışan uzmanlar başta 

olmak üzere uygulamacılara PİY uygulama becerilerini geliştirmede katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kriz ve Travma, Psikolojik İlk Yardım, Grup PİY 
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ABSTRACT 

Psychological first aid (PFA); it is the first psychosocial intervention offered during or immediately 

after a crisis that causes negative effects at the individual or social level, such as natural disasters, 

violence, accidents, and terrorist attacks. The purpose of helping people in distress is to help people 

help themselves and regain control of their situation. Many people recover faster over time after a 

crisis and trauma, especially if their urgent and basic needs are met. Individuals with severe or 

prolonged distress may need more support. It is essential to give priority to people who experience a 

severe stress response in PFA, not to leave them alone, and to ensure the safety of these individuals 

until the stress response subsides or until help arrives from the health personnel in the region (WHO, 

2011). The PFA is part of large-scale relief efforts in response to emergencies (IASC, 2007). In 

incidents where hundreds or thousands of people are affected, many different types of interventions 

are carried out together, such as search and rescue efforts, interventions by emergency medical teams, 

shelter and food distribution, security, family monitoring and child protection (WHO, 2011). The 

psychosocial support provided to those affected by the crisis at the earliest and at a sufficient level 

after the event plays a critical role in preventing the distress and pain experienced from turning into 

more serious mental health problems. PFA helps people in crisis to relax, feel safe and calm; provides 

emotional support to people, meeting their immediate basic needs; helps them to reach social support, 

information, services and assistance (Brymer et al. 2012). Psychological first aid can be applied to 

individuals of all age groups who are under stress immediately after a traumatic event or a crisis 

situation. 

Psychological first aid is recommended to be applied in accordance with the developmental stages and 

characteristics of children and adolescents, with the same application steps as in adults (Ruzek et al. 

2007). Because PFA is an adaptive intervention, it can be applied individually or as a group in 

different conditions. In this study, the Group PFA application is included in the PFA implementation 

process. It is thought that the study will contribute to the practitioners, especially the experts working 

in the field, in developing their PFA practice skills. 

Keywords: Psychologıcal Fırst Aıd, Group PFA, Crısıs and Trauma 

 

Psikolojik İlk Yardımın (PİY)Tanımı ve Kapsamı   

Psikolojik ilk yardım (PİY); doğal afetler, şiddet, kaza, terör saldırısı gibi bireysel ya da toplumsal 

düzeyde olumsuz etkilere neden olan bir kriz esnasında ya da hemen sonrasında sunulan ilk 

psikososyal müdahaledir. Zor durumdaki insanlara yardım etmede temel amaç; insanların kendilerine 

yardım etmelerine ve durumlarının kontrolünü yeniden kazanmalarına yardımcı olmaktır. Çoğu insan, 

özellikle temel ihtiyaçları karşılanırsa, zamanla iyileşir. Şiddetli veya uzun süreli sıkıntı yaşayanlar ise 

daha fazla desteğe ihtiyaç duyabilir. PİY’de ciddi stres tepkisi yaşayan kişilere öncelik vermek, onları 

yalnız bırakmamak, stres tepkisi geçene kadar veya bölgedeki sağlık personelinden yardım ulaşana 

kadar bu bireylerin güvenliğini sağlamak esastır (WHO, 2011).  

 

Psikolojik İlk Yardım (PİY) Nedir? 

Müdahaleci olmayan, pratik bakım ve destektir. 

Bireylerin kriz ya da travmatik bir olay sonrası ihtiyaçlarını ve endişelerini değerlendirir. 

İnsanların temel ihtiyaçlarının (yiyecek, su vb.) ele alınmasına yardımcı olur. 

Bireyleri dinlemek, ancak onları konuşmaya asla zorlamamaktır. 

İnsanları rahatlatmak ve sakin hissetmelerine yardımcı olmaktır. 

İnsanların bilgi, hizmet ve sosyal destek sistemlerine ulaşmalarına yardımcı olmaktır. 

İnsanları kriz ve travma sonrasında daha fazla zarar görmekten korumaktır (WHO, 2011). 
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Psikolojik İlk Yardım (PİY) Ne Değildir? 

Sadece profesyonellerin yapabileceği bir eylem değildir. 

Profesyonel psikolojik danışma uygulaması değildir. 

PİY, strese neden olan olayın detaylı bir şekilde tartışılmasını içermez. 

Psikolojik anlamlandırma/debriefing değildir. 

Psikolojik bilgilendirme değildir. 

Kişilere, başlarına ne geldiklerini analiz etmelerini ya da zaman ve olayları sıralamalarını istemek 

değildir. 

PİY, insanların hikâyelerini dinlemek için hazır bulunmayı içermesine rağmen, onlara olaydaki duygu 

ve tepkilerini anlatmaları için baskı yapmak değildir (WHO, 2011). 

 

PİY Kimler İçindir? Nerede ve Ne Zaman Verilir? 

Psikolojik ilk yardım, travmatik bir olay veya bir kriz durumunun hemen sonrasında stres altındaki 

tüm yaş gruplarındaki bireyler için uygulanabilir. Psikolojik ilk yardımın, yetişkinlerde olduğu gibi, 

aynı uygulama basamaklarının, çocuk ve ergenlerin gelişim evrelerine ve özelliklerine uygun biçimde 

uyarlanarak uygulanması önerilmektedir (Ruzek ve ark. 2007). Ancak, bir kriz durumu yaşayan 

herkesin PİY’e ihtiyacı olmayacağı unutulmamalıdır. Yardıma gereksinim duymayan bireylerin 

zorlanmaması, ancak destek isteyebilecekleri kanalların hazır ve erişilebilir olması PİY için esastır 

(WHO, 2011). 

PİY, krizden etkilenen insanlara olayın hemen ardından yardım etmeyi amaçlamaktadır. Travmatik bir 

olaydan sonra, yoğun stres altındaki kişilerle ilk temasa geçildiği anda psikolojik ilk yardım 

sağlanabilir. Bu yardım doğal afetlerde, genellikle afet sırasında ya da afetten hemen sonra uygulanır. 

Diğer taraftan, travma ve kriz sonrası insanların yardım ve destek ihtiyacı olaydan uzun bir süre sonra 

da devam edebilir. Bu yüzden PİY, olayın ne kadar sürdüğüne ve çeşidine göre bazen günlerce ya da 

haftalarca sunulabilmektedir (NCTSN, 2006). 

PİY, olağanüstü durumlar karşısında yapılan büyük çaplı yardım çalışmalarının bir parçasıdır (IASC, 

2007). Yüzlerce veya binlerce insanın etkilendiği olaylarda, arama-kurtarma çalışmaları, acil sağlık 

ekiplerinin müdahaleleri, barınma ve yemek dağıtımı, güvenlik, aile izleme ve çocuk koruma gibi 

farklı türden birçok müdahale bir arada gerçekleştirilmektedir. Hangi hizmetlerin ve desteklerin 

verildiğine dikkat edin, böylece bu bilgileri yardım verdiğiniz insanlarla paylaşabilir ve yardıma nasıl 

erişeceklerini gösterebilirsiniz (WHO, 2011). 

          

Psikolojik ilk yardım bireylerin; 

Kendini güvende hissetmesine,  

Başkalarıyla bağ kurmasına,  

Sakinleşmesine, 

Umut geliştirmesine,  

Sosyal, fiziksel ve duygusal desteğe güvenli ve daha hızlı erişmesine,  

Yaşanan travmatik durum için birey veya topluluk olarak yalnız olmadığını ve kendilerine yardım 

edileceğini hissetmesine katkı sağlar (WHO, 2011). 

2- Okul Temelli Psikolojik İlk Yardımda 8 Temel Eylem İlkesi Uygulama Süreci 
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Bu bölümde 8 temel eylem ilkesine göre okul temelli psikolojik ilk yardım (PİY Okul) sürecine yer 

verilmektedir (Brymer ve diğerleri, 2012; NCTSN, 2012). 

 

PİY 8 Temel Eylem İlkesi ve Amaçları 

1-Temel Eylem 1: Bağlılık ve Temas Kurma 

Amaç: Müdahaleci olmayan şekilde öğrencilerin ve personelin sorularına cevap vermek veya 

öğrencilerle şefkatli bir iletişim kurmaktır. 

2-Temel Eylem 2: Güvenlik ve Rahatlık Sağlama 

Amaç: Güvenliği anlık olarak izlemek ve sürekli artırmak, fiziksel ve duygusal rahatlık sağlamak. 

3-Temel Eylem 3: Dengeleme/Stabilizasyon 

Amaç: Duygusal olarak bunalmış veya kafası karışmış öğrencileri ve okul personelini 

sakinleştirmek ve gerekirse yönlendirmek 

4-Temel Eylem 4: Bilgi Toplama 

Amaç: Travmatik olaydan etkilenen öğrenci ve okul çalışanlarının acil ihtiyaçları ve endişelerini 

belirlemek, ek bilgi toplamak ve bu ihtiyaçları karşılamak için okul psikolojik ilk yardım 

müdahalelerini uyarlamak. 

5-Temel Eylem 5: Pratik Yardım 

 Amaç: Öğrencilere ve personele acil ihtiyaçları ve sorunları için pratik yardım sunmak 

6-Temel Eylem 6: Sosyal Destek İçin Bağlantı Kurma 

Amaç: Aile, arkadaşlar, öğretmenler ve okul ile diğer sosyal kurumlarda dâhil olmak üzere tüm 

destek kaynakları ile kısa veya sürekli temasların kurulmasına yardımcı olmak. 

7-Temel Eylem 7: Başa Çıkma Becerileri Hakkında Bilgi 

Amaç: Stres tepkilerini ve stresi azaltmak, daha işlevsel bir uyumu teşvik etmek için başa çıkma 

hakkında bilgi sağlama 

8-Temel Eylem 8: Ortak Hizmetlere Erişim ve Bağlantı Kurma 

Amaç: Öğrencilerin şu anda ihtiyaç duydukları veya gelecekte ihtiyaç duyacakları mevcut 

hizmetlere ulaşımını sağlamaktır. 

 

Bir Grup Müdahalesi Olarak PİY Okul Uygulaması 

PİY Okul, bireysel olarak uygulanabildiği gibi, sınıflarda, küçük bir öğrenci grubunda veya okul 

personeli toplantıları gibi çeşitli küçük grup ortamlarında sunulabilir. Gruplardaki uygulamalarda bir 

başka yardımcı ile iki kişi olarak çalışmak en iyisidir. 

 

Gruplarla PİY toplantısı yaparken dikkat edilmesi gerekenler: 

Grubun toplantı odağını grubun ortak ihtiyaç ve endişelerine göre düzenleyin. 

Grup tartışmasını problem çözme ve acil sorunlarla başa çıkma stratejilerini uygulamaya odaklayın. 

Bir seferde yalnızca bir kişinin konuşmasına izin verin. 

Soruları dürüstçe yanıtlayın, ancak vereceğiniz bilgileri öğrencilerin ve personelin başa çıkabilecekleri 

ve tolere edebilecekleri kadarı ile sınırlayın. 

Endişeler hakkındaki tartışmaların şikâyetlere dönüşmesine izin vermeyin. 
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Grup toplantısı, acil durumla ilgili korkunç veya rahatsız edici ayrıntıların açıklamalarına dönerse 

tartışmayı grubu yeniden yönlendirin. Eğer üzücü bir paylaşım yapılırsa, kişiye o anda bu bilginin 

herkese yardımcı olmayacağını, ancak daha sonra özel olarak konuşabileceğinizi söyleyin. 

Bireylerin endişeli veya sıkıntılı hale geldiklerini hissederseniz, grup paylaşımına ara verin ve bir 

gevşeme egzersizi uygulayın (örneğin, herkesten sessiz olmasını ve birkaç kez derinden ve yavaş nefes 

almasını isteyin, grup tamamen sakinleştikten sonra yeniden paylaşıma odaklanın). 

Bir kişinin daha fazla desteğe ihtiyacı varsa, grup paylaşımından sonra onunla birebir konuşmayı teklif 

edin. 

Diğer taraftan, aynı sınıfta olmalarına ve birbirlerini tanımalarına rağmen, öğrenciler olayla ilgili çok 

farklı deneyimler yaşayabilir ve farklı düzeylerde etkilenebilir. Bu yüzden PİY sınıf uygulamasını, 

öğrencilerin sınıf arkadaşlarının deneyimleriyle ilgili açıklamalarından rahatsız olmayacak şekilde 

yapılandırın (Brymer ve diğ., 2012). 

 

Grubun amacını açıklama: 

“Bugün burada, yaşanan bu kötü olay ile başa çıkmanın ve karşılaştığınız acil sorunları çözmede 

birbirimize yardım etmenin yollarını konuşacağız. Başınıza gelenler- gördükleriniz, duyduklarınız 

ve hissettikleriniz- hakkında konuşmak isteyebilirsiniz. Ancak şu anda size en çok yardımcı olacak 

şey, yoğun duygu ve düşünceler üzerinde durmak yerine onlarla nasıl başa çıkacağınızı 

öğrenmektir. Bugün, buradan, her birinizin bu yoğun duygu ve düşüncelerle başa çıkmanıza 

yardımcı olacak, bazı özel bilgilerle gruptan ayrılmanızı istiyoruz. Ayrıca, neler olduğu ve hangi 

destek hizmetlerinin mevcut olduğu konusunda sizi bilgilendireceğiz. Bu arada, böyle bir grupta, 

kendinizi daha duygusal hissedebilir veya ara verme ihtiyacı duyabilirsiniz. Böyle bir şey olursa, 

bir grup liderine işaret edin, birimiz size nereye gideceğini gösterecek. Hazır olduğunuzda gruba 

geri dönebilirsiniz. " 

 (Brymer ve diğ., 2012). 

 

Aşağıda verilen çerçeve, deneyim paylaşımını amaçlayan küçük bir grubu yürütmek için bir 

çerçevedir. Her bir temel eylemde tüm işaretli maddelerin, hatta tüm temel eylemlerin uygulanmasının 

gerekli olmadığına dikkat etmek önemlidir. Öğrencilerin ilgisini çekin, neyin paylaşıldığını 

gözlemleyin ve endişelerine yardımcı olmak için farklı temel eylemlerden yararlanın. 

 

 

 

 

 

 

 

8 Temel Eylem İlkesine Dayalı PİY Grup Uygulaması  
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Grubu bir yardımcı ile tercihen öğrencilerin tanıdığı biriyle yürütün. 

Kendinizi tanıtın ve toplantının amacını açıklayın. 

Grup üyelerinin, benzer deneyimler yaşamış olsalar da her birinin tepkisinin çok farklı 

olabileceğini kabul edin. 

Ortamda, başkalarının düşüncelerini, duygularını ve davranışlarını kabul etmesini ve 

katılımını teşvik eden rahatlatıcı bir hava yaratın. 

Her üyenin kendisini tanıtmasını sağlayın. 

Tüm üyelerin yas tuttuğu veya yaşamı tehdit eden bir olay geçirdiği bir grupta, bazı 

bireylerin yoğun olumsuz tepkiler vermesine hazır olun. Grup üyelerinin çok 

bunalmaması için, başlangıçta bu durumlarla nasıl başa çıkacağınızı açıklayarak 

parametreleri belirleyin (yani, eğer birisi bunalmış hissederse, ara verebileceği bir yer 

olmalı; grupta tartışma başlarsa yeniden hedefe odaklanmayı sağlama; bir öğrencinin 

bireysel desteğe ihtiyacı varsa, yardımcı lider bunu sağlamalıdır). 

 Her zaman sakin ve rahatlatıcı bir duruş sergileyin. Özellikle küçük çocukların, 

yetişkinlerin stres veya korkusunun son derece farkında olduğunu unutmayın. 
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Etkinlik ve mevcut hizmetler hakkında bilgi verin. Söylentileri ortadan kaldırın ve 

yanlış anlaşılmaları veya yanlış bilgileri yaşa uygun bir şekilde açıklığa kavuşturun. 

Güvenlik endişelerini ele alın ve hangi güvenlik prosedürlerinin uygulandığını 

belirleyin. 

Herkes için zor bir zaman olduğunu kabul edin. 

Bölgenin ve / veya okulun yaşanan olaydan kurtulmak için attığı adımları tartışın ve 

grubun sahip olabileceği soruları yanıtlayın. 

Küçük çocukların sorularını basitçe yanıtlayın. Onlara sadece bilmeleri gerekenleri 

söyleyin. 

Bir ölüm meydana gelirse, bazı kişilerin yas tuttuğunu ve bu kederi çeşitli şekillerde 

ifade edeceklerini kabul edin.  

Grup üyelerinin başkaları ile paylaşmadıkları bazı endişeleri olup olmadığını belirtin 

(örneğin, adli bir cezai işlemin bir parçası, tıbbi tedavi ihtiyaçları, en yakın kederli 

arkadaşı olma gibi). 
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Bir öğrencinin dengelemeye ihtiyacı varsa, onunla bireysel olarak görüşün. 

İhtiyacı olan öğrenci ile “Topraklama Tekniği” yapın (EK: 4) 

Birçok grup üyesi üzgünse, “Gevşeme Egzersizi” yapın (EK: 5). 

Bunalmış bir öğrenciye grup ortamının dışındaki sessiz, özel bir yere kadar eşlik etmek 

için ayrıca bir yetişkini hazır bulundurun,  

Geri kalan bireyleri, duygularını anlayıp kontrol edebilmeleri için duyguları ve 

endişeleri hakkında konuşmaya teşvik edin. 
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Grup üyelerinin ihtiyaçlarını ve endişelerini belirlemek için bir ortam oluşturun. 

Toplantının amacını hatırlatarak olayla ilgili çok fazla ayrıntı veren öğrencileri 

yönlendirin. Bu, bireyin benzersiz deneyimlerini ayrıntılı olarak tartışmak için uygun 

bir ortam olmasa da benzer deneyimleri olan küçük gruplarla çalışmak, daha önce aşina 

olmadıkları olayın ayrıntılarına maruz kalma olasılığını azaltır. 
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Problem çözme, öğrencilerin ve personelin pratik ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı 

olur. 

İhtiyaçlarının karşılanması için başkalarına ulaşabilecekleri yollar önerin. 

İhtiyaç duydukları kaynakları veya hizmetleri nerede bulabileceklerini söyleyin. 

Grubun kendine özgü ihtiyaçlarını ele alın (örneğin, ciddi yaralı öğrencilerin tıbbi 

sorunlarını tartışın veya evleri yıkılan öğrenciler için kaynak sağlayın). 
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Grup üyelerinin birbirine yardımcı olabileceği yolları tartışın. 

Gönüllü olabilecekleri faaliyetler ve iyileştirme çabaları hakkında onları bilgilendirin. 

Üyeler arasında karşılıklı yardımlaşmanın önemini vurgulayın. Kendilerine ve 

başkalarına yardım etmek için birlikte çalışabilecekleri yollar üzerine beyin fırtınası 

yapın. 

Akranlarını desteklerken bunalmış hissetmeye başlarlarsa başvurabilecekleri destek 

kaynaklarını belirleyin. 
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Öğrencilerin bir kriz anında sahip olabileceği tepkiler hakkında psikoeğitim sağlayın. 

Başkalarının etkili bulduğu başa çıkma stratejilerini tanımlayın. 

Öz bakım uygulamalarını ve rutinlerini teşvik edin. 

Uyku, ruh hali ve akademik işleyişle ilgili olası sorunları ele alın. 

Hatırlatıcıların rolünü ve bunları yönetmenin yollarını tartışın. 
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Öğrencilere gruptan sonra kendilerini daha iyi hissedebileceklerini, ancak bazı zor 

duygularının (üzüntü, endişe gibi) geri gelebileceğini hatırlatın. 

Daha kişisel hizmetler alabilecekleri yolları belirleyin. 

Üyelerin, destek birimlerine ve çeşitli yardım kuruluşlarına erişimini sağlayın. 

Önemli duygusal tepkiler sergileyen öğrencileri izlemek için gruptan sonra 

öğretmenleri ile görüşün. Gerektiğinde uygun yönlendirmeleri yapın. 

Onlara verdiğiniz yönlendirmelerle ilgili olarak öğrencileri takip edin (veya yardımcı 

liderin bunu yapmasını sağlayın). 

Müdahaleyi, üyelerin birbirlerini destekleyebilecekleri yollar da dahil olmak üzere 

iyileşmeyi teşvik edebilecek yapıcı ve/veya toplum yanlısı faaliyetleri tartışarak bitirin.  

(Brymer ve diğ., 2012). 

Okul temelli psikolojik ilk yardım, bir psikolojik danışmanlık veya psikoterapi uygulaması, 

genişletilmiş bir tedavi veya bağımsız bir ruh sağlığı müdahalesi olmadığı için, okulda çalışan bir 

personel, ruh sağlığı eğitimi almış olsun veya olmasın, PİY çerçevesinde iyileşme sürecine katkı 

sunabilir. Benzer şekilde, acil durum müdahalelerinde görevi olan kurumların personelleri ve ruh 

sağlığı uzmanlarının eğitimli üyeleri de PİY Okul sunabilir. Acil bir durumun gerçekleştiği sırada ve 

sonrasında, öğretmenler ve diğer personel travmatik stresin belirtilerini tanıma, öğrencilerin ve 

ailelerinin normallik anlayışını yeniden kazanmalarına yardımcı olmada kritik bir rol oynamaktadır 

(NCTSN, 2012).  
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Özet  

Bir kavram duyulduğunda zihinlerde sadece isminin değil bilişsel bir resmin de canlandığının 

göstergesi ise kavram imajına işaret etmektedir (Vinner ve Herschowitz, 1980). Kavram imajının 

belirlenme gerekliliği ise geleceğin öğretmenleri olan öğretmen adaylarının kavram imajını nasıl 

anlamlandırdıklarının önemini ortaya koymaktadır. Öğretmen adaylarının kavram imajına yönelik 

yaşantılarının şekillendirilmesinin başlangıç aşaması olması amacıyla da bu araştırmada öğretmen 

adaylarının kavram imajına yönelik farkındalıklarının belirlenmesi hedeflenmektedir. Tarama 

araştırması niteliği taşıyan bu çalışmada öğretmen adaylarının kavram imajını nasıl algıladıkları 

betimlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu bir yükseköğretim kurumundaki 49 

ilköğretim matematik öğretmen adayı oluşturmaktadır. İki açık uçlu sorudan oluşan bir anket veri 

toplama aracını oluşturmaktadır. Kapsam geçerliliği bağlamında iki alan uzmanı ile bir ölçme 

değerlendirme uzmanının görüşüne başvurulmuştur. Bir dil uzmanının da görüşü alınmıştır. Öğretmen 

adaylarından kavram imajı dendiğinde akıllarına gelen üç şeyi yazmaları istenecektir. Ardından 

kavram imajını belirlerken ne gibi yöntemlerin kullanılabileceği sorulmuştur. Veriler Microsoft Excel 

belgesine girilmiştir. Böylece içerik analizi gerçekleştirilerek kategoriler elde edilmiştir. Bu 

kategorilerin ortaya konmasında frekanstan yararlanılmıştır. Öğretmen adayları, akıllarına kavram 

imajı dendiğinde gelenler için, sırasıyla görselleştirme, tanım, düşünce ile zihinde canlandırma, 

anlama, çağrışım ile duygu, ön bilgi, bilişsel yapı, kavram yanılgısı ve yaşantıya yönelik görüş 

bildirmiştir. Öğrencilerin kavram imajlarını belirlemek için ise sırasıyla açık uçlu soru, görüşme ile 

şekil çizdirme, günlük hayattan örnek isteme, etkinlik yaptırma ve teste yönelik görüş bildirmiştir. 

Elde edilen sonuçlar doğrultusunda araştırmacı ve uygulayıcılara ilişkin önerilere yer verilmiştir. Bu 

bağlamda, kavram imajı ve kavram tanımı arasındaki ilişkinin fark ettirilmesi, öğretmen adaylarının 

belirlenen kavramlar için kavram imajını belirlemeye yönelik alıştırmalar yapmalarının sağlanması 

gibi öneriler verilebileceği belirtilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kavram İmajı, Kavramsal Öğrenme, Hizmet Öncesi Öğretmen Yetiştirme, 

Matematik Öğretimi. 

 

Abstract 

The indication that when a concept is heard, not only its name but also a cognitive picture comes to 

life, it points to the concept image (Vinner & Herschowitz, 1980). The necessity of determining the 

concept image reveals the importance of how the prospective teachers, who are the teachers of the 

future, make sense of the concept image. In order to be the initial stage of shaping the experiences of 

pre-service teachers towards concept image, this study aims to determine the awareness of pre-service 

teachers about concept image. In this study, which is a survey research, it will be tried to describe how 

pre-service teachers perceive the concept image. The study group of the research will be 49 primary 

mathematics pre-service teachers of a higher education institution. A questionnaire consisting of two 

open-ended questions constitutes the data collection tool. For content validity, the opinions of two 

field experts and an assessment and evaluation expert were taken. A linguist was also consulted. Pre-

service teachers have been asked to write down three things that come to mind when they think of 
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concept image. Then, it has been asked what methods would be used while determining the concept 

image. The data has been entered into the Microsoft Excel document. Content analysis has been 

carried out in line with the data. Thus, the categories have been obtained. Frequency will be used to 

reveal these categories. Pre-service teachers gave opinions about visualization, definition, visualization 

with thought, understanding, association and emotion, prior knowledge, cognitive structure, 

misconception and experience, respectively, for those who think of concept image. In order to 

determine the concept images of the students, they expressed their views on open-ended questions, 

drawing figures by interview, asking for examples from daily life, doing activities and testing. In line 

with the results obtained, suggestions for researchers and practitioners are included. In this context, it 

is stated that suggestions can be made such as making the relationship between concept image and 

concept definition aware, and enabling pre-service teachers to do exercises to determine the concept 

image for the determined concepts. 

Keywords: Concept Image, Conceptual Learning, Pre-Service Teacher Training, Mathematics 

Teaching. 

 

GİRİŞ 

Kavram, nesnelerin ya da olayların ortak özelliklerini kapsayan zihinsel bir araç iken kavramsal 

öğrenme, bireye yöneltilen uyarıcıları belli özelliklerine göre sınıflandırmaya tabi tutarak, bireyin 

belleğinde bilgilerin yapılandırılıp, oluşturulması sürecidir (Vinner, 1991). “Bir kavramı öğrenmek 

için sadece tanımını bilmek yeterli midir? Ya da bir kavramı anlamanın yolu neyden geçmektedir?” 

soruları düşünüldüğünde yaşantıların rolünün olup olmayacağı akla gelebilir. Bu ise duyuşsal ve 

bilişsel yaşantıların birleşimi olan imaj kavramına yönelimi sağlamaktadır. İmaj: 

Bilişsel bağlamda bireyin bilgileri, düşüncesi ve diğer bilişsel temsiller ile,  

Duyuşsal olarak da bireyin duygularıyla, tutumuyla ilişkilidir.  

Yani imajı bütünleyen iki ana bileşen;  

Zihinsel canlandırmayı, zihinsel temsili kapsayan bilişsel bileşen ile,  

Tutumu, duyguları kapsayan duyuşsal bileşendir (Sam, 1999).  

Kavram imajı ise ilk olarak Vinner ve Herschowitz (1980) tarafından ifade edilmiştir. Ve bir kavramı 

duyduğumuzda zihnimizde sadece isminin değil bilişsel bir resmin de canlandığının göstergesidir.  

Öğrenciler matematiksel bir kavramı öğrenirken, kendi anlamlandırmalarına yönelik etkin bir 

yapılandırma sürecine girmektedir. Bununla birlikte öğretmenleri formal olarak tanımlanan 

matematiksel kavramları öğretirken, bazı öğrenciler kendi inşa süreçlerinde sıklıkla zorlukla 

karşılaşabilmektedir. Bu nedenle öğrenciler kavramların öğretmenler tarafından basit yollarla 

öğretilmesini beklemektedirler (Nurwahyu, 2011). Öğrencilerin kavramları anlamlandırırken kendi 

izlenim ve yaşantılarını kullanmaları da aynı kavrama farklı bireyler tarafından farklı anlamlar 

yüklenebileceği anlamına gelmektedir (Tall ve Vinner, 1981). Bir kavramın adı duyulduğunda, 

görüldüğünde ya da düşünüldüğünde, hafıza için bir uyaran haline gelmektedir. Bu ise genellikle 

kavram tanımı değil “kavram imajı” olmaktadır. Kavram imajı, birey için ilgili kavrama ilişkin 

zihinsel görüntü, görsel temsil, yaşantı ya da özelliklerden oluşan bilişsel bir yapıdır (Vinner, 1991).  

Kavram imajının belirlenme gerekliliği ise geleceğin öğretmenleri olan öğretmen adaylarının kavram 

imajını nasıl anlamlandırdıklarının önemini ortaya koymaktadır. Öğretmen adaylarının kavram imajına 

yönelik yaşantılarının şekillendirilmesinin başlangıç aşaması olması amacıyla da bu araştırmada 

öğretmen adaylarının kavram imajına yönelik farkındalıklarının belirlenmesi hedeflenmektedir. Bu 

amaç doğrultusunda şu sorulara cevap aranmaktadır: 

“Kavram imajı” dendiğinde öğretmen adaylarının akıllarına neler gelmektedir? 

Öğrencilerin kavram imajını belirleme yollarına ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri nelerdir? 

YÖNTEM 
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Bu araştırma tarama araştırması niteliği taşımaktadır. Tarama araştırması ile geçmişte ya da halen var 

olan duruma ilişkin betimleme gerçekleştirilir. Toplanan veriler yoluyla bir grubun belli başlı 

özellikleri belirlenmeye çalışılmaktadır (Karasar, 2012). Bu araştırmada da öğretmen adaylarının 

kavram imajını nasıl algıladıkları betimlenmeye çalışılmıştır. 

Araştırmanın çalışma grubunu bir yükseköğretim kurumundaki 49 ilköğretim matematik öğretmen 

adayı oluşturmaktadır. Amaçlı örnekleme yoluyla belirlenmişlerdir. Açık uçlu iki sorudan oluşan bir 

anket veri toplama aracını oluşturmaktadır. Kapsam geçerliliği bağlamında iki alan uzmanı ile bir 

ölçme değerlendirme uzmanının görüşüne başvurulmuştur. Bir dil uzmanına da başvurulmuştur. 

Öğretmen adaylarından kavram imajı dendiğinde akıllarına gelen üç şeyi yazmaları istenmiştir. 

Ardından kavram imajını belirlerken ne gibi yöntemlerin kullanılabileceği sorulmuştur.  

Tablo 1’de araştırma soruları, veri toplama aracı ve verilerin analizi yer almaktadır. 

Tablo 1. Araştırma soruları, veri toplama aracı ve verilerin analizi 

Araştırma sorusu Veri toplama aracı Verilerin analizi 

(1) “Kavram imajı” dendiğinde 

öğretmen adaylarının akıllarına 

neler gelmektedir? 
Açık uçlu sorulardan oluşan 

anket 
İçerik analizi 

(2) Öğrencilerin kavram 

imajını belirleme yollarına 

ilişkin öğretmen adaylarının 

görüşleri nelerdir? 

 

Veriler Microsoft Excel belgesine girilmiştir. Tablo 1’de görüldüğü üzere veriler doğrultusunda içerik 

analizi gerçekleştirilmiştir. Nitel verinin analizinde Miles ve Huberman’ın (1994) nitel veri 

çözümlemede sunduğu aşamalar dikkate alınmıştır. Bu bağlamda veri setindeki benzer ifadeler ve 

farklılıklar belirlenerek, bunlar doğrultusunda kategoriler elde edilmiştir. Analiz iki konu alanı uzmanı 

tarafından gerçekleştirilmiştir. Kategorilerin ortaya konmasında frekanstan yararlanılmıştır. 

 

BULGULAR 

Öğretmen adaylarının kavram imajına yönelik farkındalıklarının belirlenmesi amacıyla öncelikle 

kavram imajı dendiğinde akıllarına gelen üç şeyi yazmaları istenmiştir. Bu bağlamda, “Kavram imajı” 

dendiğinde öğretmen adaylarının akıllarına neler gelmektedir?” araştırma sorusuna cevap aramak 

üzere elde edilen kategorilere Tablo 2’de yer verilmektedir. 
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Tablo 2. “Kavram imajı” dendiğinde öğretmen adaylarının akıllarına gelenler 
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Öğretmen 

adayları 
13 7 9 9 16 33 6 8 20 5 16 

Toplam 142 

Tablo 2’de görüldüğü üzere öğretmen adaylarının aklına kavram imajı dendiğinde anlama, bilişsel 

yapı, çağrışım, duygu, düşünce, görselleştirme, kavram yanılgısı, önbilgi, tanım, yaşantı ve zihinde 

canlandırma gelmektedir. Öğretmen adayları sırasıyla görselleştirme (f=33), tanım (f=20), düşünce 

(f=16) ve zihinde canlandırma (f=16), anlama (f=13), çağrışım (f=9) ve duygu (f=9), ön bilgi (f=8), 

bilişsel yapı (f=7), kavram yanılgısı (f=6) ve yaşantıya (f=5) yönelik görüş bildirmiştir. 

Öğretmen adaylarının akıllarına gelenler Şekil 1’de ise grafik olarak gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 1. “Kavram imajı” dendiğinde öğretmen adaylarının akıllarına gelenler 

 

Şekil 1’de görüldüğü üzere öğretmen adayları çoğunlukla görselleştirmeyi, oldukça az sıklıkla ise 

yaşantıyı akıllarına getirmişlerdir. 

“Öğrencilerin kavram imajını belirleme yollarına ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri nelerdir?” 

araştırma sorusuna cevap aramak üzere elde edilen kategorilere Tablo 3’te yer verilmektedir. 

 

  

0

5

10

15

20

25

30

35



6th INTERNATIONAL EDUCATION AND INNOVATIVE SCIENCES CONGRESS 

(November 24-25, 2022 / Burdur Mehmet Akif Ersoy University) 
 

13 

Tablo 3. Öğretmen adaylarına göre öğrencilerin kavram imajını belirleme yolları 

 

Açık uçlu 

soru 

Etkinlik 

yaptırma 
Görüşme 

Günlük 

hayattan 

örnek 

isteme 

Şekil 

çizdirme 
Test 

Öğretmen 

adayları 
32 7 14 9 14 6 

 

Tablo 3’te görüldüğü üzere öğretmen adayları; öğrencilerin kavram imajlarını belirlemek için açık 

uçlu soru sorma, etkinlik yaptırma, görüşme yapma, günlük hayattan örnek isteme, şekil çizdirme veya 

test yapmaya başvurulabileceğini bildirmiştir. Öğretmen adayları sırasıyla açık uçlu soru (f=32), 

görüşme (f=14) ve şekil çizdirme (14), günlük hayattan örnek isteme (f=9), etkinlik yaptırma (f=7) ve 

teste (f=6) yönelik görüş bildirmiştir. 

 

Öğrencilerin kavram imajını belirleme yolları Şekil 2’de ise grafik olarak gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 2. Öğretmen adaylarına göre öğrencilerin kavram imajını belirleme yolları 

 

Şekil 2’de görüldüğü üzere öğretmen adayları çoğunlukla açık uçlu soru sormayı, oldukça az sıklıkla 

ise testi akıllarına getirmişlerdir. 

 

SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Öğretmen adayları öncelikle kavram imajına yönelik akıllarına ilk gelenleri belirtmiştir. Bu bağlamda 

çoğunlukla akıllarına görselleştirme gelmiştir. Vinner (1991) da kavram imajını kavrama ilişkin görsel 

temsillerle de ilişkilendirmiştir. Görselleştirmenin ardından ise kavram imajını tanımla 

ilişkilendirmişlerdir. Bingolbali ve Monaghan (2008) verilen kavram tanımının öğrenciler tarafından 

olması gerektiği gibi anlaşılmasının yanı sıra yanlış anlaşılarak eksik kavram imajına sahip 

olunmasına neden olabileceğini belirtmektedir. Ayrıca Vinner (1991) da kavram imajıyla kavram 

tanımı arasındaki ilişkiye vurgu yapmaktadır.  
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Görselleştirme ve tanımın ardından öğretmen adaylarının aklına sırasıyla düşünce, zihinde 

canlandırma, anlama, çağrışım, duygu, ön bilgi, bilişsel yapı, kavram yanılgısı ve yaşantı gelmiştir. 

Alanyazına bakıldığında ise Vinner ve Herschowitz (1980) kavram imajıyla zihinde bilişsel bir resmin 

canlandığını ifade etmiştir. Tall ve Vinner (1981) yaşantının önemini belirtmiştir. Thompson (1994) 

anlama ya da kavramaya odaklanmıştır. Yavuz (2020) ve Yılmaz (2015) de kavram imajına yönelik 

çalışmalarında kavram yanılgısına vurgu yapmıştır. 

Öğrencilerin kavram imajlarını belirlemek için öğretmen adayları çoğunlukla açık uçlu soru 

sorulabileceğini ifade etmiştir. Can (2020), Öner ve Ertekin (2015), Kabael, Barak ve Özdaş (2015) ile 

Erşen ve Karakuş (2013) da araştırmalarında açık uçlu sorulardan faydalanmışlardır. 

Açık uçlu sorunun ardından görüşme yapılabileceğini belirtmişlerdir. Şekil çizdirmenin, günlük 

hayattan örnek istemenin, etkinlik yaptırmanın ve test yapmanın da yollardan diğerleri olabileceğine 

yönelik görüş bildirmiştir. Alanyazına bakıldığında Öner (2013) çalışmasında test ve görüşmeyi 

beraber kullanmıştır. Yılmaz (2015), Duatepe Paksu, Musan, İymen ve Pakmak (2012) Zembat (2010) 

da araştırmalarında görüşmeye başvurmuştur. 

Sonuçlar doğrultusunda araştırmacılara ve uygulayıcılara yönelik verilebilecek öneriler şöyledir: 

Çalışma grubunun sayısı artırılarak bu araştırma tekrarlanabilir. Derinlemesine bilgi edinmek için 

görüşme de gerçekleştirilebilir. 

Matematiği öğretmekle sorumlu olan sınıf eğitimi ve yan branşı matematik olan fen bilimleri 

alanındaki öğretmen adaylarıyla da bu çalışma tekrarlanabilir. Böylelikle karşılaştırma yapılabilir. 

Belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda öğretmen adaylarının kavram imajının teorik alt yapısını 

öğrenmelerine ilişkin yaşantılar kazanmasına rehberlik edilebilir. Kavram imajının önemine, kullanım 

şekillerine yönelik bir öğretme-öğrenme süreci tasarlanabilir. Kavram imajı ve kavram tanımı 

arasındaki ilişkinin fark ettirilmesi sağlanabilir. 

Öğretmen adaylarının belirlenen kavramlar için kavram imajını ortaya koymaya yönelik uygulamalar 

yapmaları sağlanabilir. Kavram imajını belirlerken farklı araçlar kullanabileceklerinin farkına 

varmalarına katkı sağlanabilir. 
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ÖZET 

Cinsel travma, mağdurun yaşamını oldukça derinden etkileyen, kısa ve uzun dönemde birçok alanda 

olumsuz sonuçları olan bir travma deneyimidir. Cinsel travmaya maruz kalan bireylerin travma sonrası 

stres bozukluğu belirtileri başta olmak üzere uyku ve yeme bozuklukları, depresyon, suçluluk 

duygusu, kendini aciz ve çaresiz hissetme, güven kaybı, somatik problemler sıklıkla 

görülebilmektedir. Yaşanan cinsel travma sonrası danışanlara sunulacak etkili psikolojik yardım 

sürecinin hem danışanların travmanın etkileriyle başa çıkabilmesi hem de gelecekte oluşabilecek daha 

ciddi ruhsal sorunların önlenmesinde çok önemli bir etkiye sahiptir. Danışanın yaşadığı cinsel travma 

sonrası yaşamını sağlıklı bir şekilde sürdürüp, psikolojik işlevselliğini devam ettirebilmesi psikolojik 

yardımın en önemli hedeflerinden biridir. Nitekim danışanın yaşadığı butravmatik deneyimi ele 

alabilmek için psikolojik danışma süreci boyunca güvenli bir ortam sunulmaktadır. Böylelikle 

danışanların yaşadığı travmayı çözümleyerek, işlevselliğini tekrar kazanması ve hayatına devam 

ettirmesine katkı sağlanabilmektedir. Bu çalışmada, cinsel travma mağduru danışanlarda psikolojik 

yardım süreci literatüre dayalı olarak incelenmekte, eldeedilen sonuçlar ışığında ruh sağlığı uzmanları 

ile araştırmacılara öneriler sunulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Cinsel Travma, Psikolojik Yardım, Travma 

 

ABSTRACT 

Sexual trauma is a trauma experience that deeply affects the victim's life and has negative 

consequences in many areas in the short and long term. Post-traumatic stres disorder symptoms, 

especially sleeping and eating disorders, depression, feeling of being guilty, feeling desprate, loss of 

confidence, somatic problems can be seen frequently in individuals exposed to sexual trauma. The 

effective psychological help process that will be offered to the clients after the sexual trauma 

experienced has a very important effect on both the clients' ability to cope with the effects of the 

trauma and the prevention of more serious mental problems that may occur in the future. One of the 

most important goals of psychological help is that the counselee can continue her life in a reliable way 

and maintain his/her psychological functionality after the sexual trauma. It is important for the 

individual to receive psychological help in order to continue his/her life in a reliable way and to 

continue his/her psychological functionality after the sexual abuse trauma.  As a matter of fact, a safe 

environment is provided throughout the counseling process in order to deal with this traumatic 

experience experienced by the client. Thus, by resolving the trauma experienced by the clients, it can 

be contributed to regain their functionality and continue their lives. In this study, the psychological 

help process in clients who are victims of sexual trauma is examined based on the literature, and 

suggestions are offered for mental health professionals and other fields. 

Keywords: SexualTrauma, Psychological Assistance, Trauma 
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Cinsel Travma ve Kapsamı 

Cinsel şiddet, ‘mağdur ile yakınlığı fark etmeksizin, herhangi bir kişi tarafından, ev ve iş yeri ile sınırlı 

olmayan herhangi bir yerde, kişinin cinselliğini hedef alan olumsuz cinsel yorumlar veya davranışlar; 

kişiden cinselliğini kullanarak para kazanmaya yönelik diğer girişimler; başka türlü zor kullanarak 

yapılan herhangi bir cinsel eylem şeklinde tanımlanmaktadır (Jewkes, Sen, Garcia-Moreno, 2002). 

Bireyin bedeni ile çevresinin tehlikeye girmesi ve zarar görmesiyle mağduriyet oluşur. Oluşan bazı 

mağduriyetlerde travmatik yaşantıya neden olabilir. Bireyin maruz kaldığı cinsel saldırı, iç benlik 

uyumuyla çevresi arasında uyumu bozan travmatik bir olaydır (Gölge, 2005). Yaşanan travmatik olay 

sonrasında birey üzerinde hem psikolojik hem de fiziksel olumsuz etkiler görülebilmektedir. Bu 

olumsuz etkilerin birey üzerindeki şiddeti; bireyin travma ile baş etme mekanizmaları, travmayı 

yaşama biçimi, mağdurun daha önce yaşamış olduğu travmalar veya travmadan sonra içinde 

bulunduğu sosyal ortama göre farklılaşabilir (Akcan, 2018). Yapılan araştırma sonuçları 

incelendiğinde;  kadınların %67,3’ünün yaşam boyu, %62,7’sinin ise son bir yılda en az bir şiddet türü 

ile karşılaştıkları belirtilmektedir. Tüm şiddet türleri içerisinde kadınların maruz kaldığı cinsel şiddet 

ise yaşam boyu %14, son bir yılda %11,3 olarak ifade edilmektedir. Bunun yanı sıra ülkemizde bu 

verilerin sanılandan çok daha fazla olduğu, bunun nedeninin ise cinsel şiddetin toplumumuzda 

gizlenmesi olarak vurgulanmaktadır (Babacan Gümüş, Şıpkın ve Erdem, 2020). Türkiye İstatistik 

Kurumunun yayımladığı verilere göre ise; ülkemizde yaşamının herhangi bir döneminde cinsel şiddete 

maruz kalan kadınların oranı %12,0; son 12 ay içerisinde ise %5,3 olduğu belirtilmiştir. Aynı zamanda 

cinsel şiddete maruz kalanların %20,7 eğitimsiz, %17,7’sinin ilköğretim mezunu ve %11,6’sının ise 

lise ve üzeri eğitim düzeyine sahip olduğu ifade edilmiştir. Ek olarak mağdurların %17,4’ü kentte, 

%16,9’ unun kırda yaşadığı sonucuna ulaşılmıştır. %13,3’ünün yüksek refah düzeyine sahip, 

%18,9’unun orta refah seviyesi ve %21,1’inin düşük refah seviyesinde yaşayanların oluşturduğu 

görülmektedir (TÜİK, 2020). Bu doğrultuda incelendiğinde cinsel travmaya maruz kalan danışanların 

farklı eğitim seviyesi ve farklı yaşam tarzlarına sahip olduğu göze çarpmaktadır. Sıralanan nedenler 

ışığında cinsel travmanın birey üzerindeki olumsuz etkiler üzerinde çalışma yapılması ek olarak 

önleme ve müdahale hizmetlerinin etkin bir şekilde uygulanması önem arz etmektedir (Korkmaz, 

2019). Buradan hareketle bu araştırmanın amacı, cinsel travma mağduru danışanlar ile gerçekleştirilen 

danışmalarda kullanılan müdahale ve yaklaşımların, kullandığı psikolojik danışma süreçleri üzerine 

yapılan araştırmaların literatüre dayalı olarak incelenerek başta ruh sağlığı uzmanları ile diğer alanlara 

ilişkin öneriler sunmaktadır. 

 

Cinsel Travmanın Danışan Üzerindeki Etkileri 

Danışanın mağdur olduğu cinsel travma, yaygınlık oranları göz önünde bulundurulduğunda en yaygın 

travma türlerinden biri olduğu açıktır. Campbell, Dworkin ve Cabral (2009), cinsel travmayı birey 

üzerinde birden fazla ve olumsuz sonucunun olması sebebiyle en zorlu travmalardan biri olarak ifade 

etmektedir. Cinsel travma mağduru danışanların %20-25’i uzun vadede güven, öfke, çaresizlik, aşırı 

bağlanma ve öz güven kaybı ile kendini gösteren psikolojik ve sosyal problemler yaşayabilmektedir 

(Mezey, 1997). Mağdurun yaşadığı suçlama, inanmama, damgalanma, eleştiri, reddedilme gibi maruz 

kaldığı davranışlar mağdurun sosyal yaşamını ve ruh halini olumsuz etkilemektedir (Ulman, 1996; 

Karakartal, 2020). Travma mağduru danışan bu davranışlar sonucunda kendini suçlar ve hiçbir şeye 

layık olmadığını düşünüp sosyal çevresinden uzaklaşabilir (Yağcı Yetkiner, 2010). Bu olumsuz etki 

ise cinsel travmanın en yaygın etkilerinden biri olan Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) 

belirtileri göstermesi neden olabilmektedir (Foa ve ark., 1999; Gölge ve ark., 2013). Travma Sonrası 

Stres Bozukluğu belirtileri gösteren travma mağdurlarında TSSB olmayan mağdurlara göre 

kendilerine, başkalarına ve dünyaya karşı olumsuz inançlarında artış gözlemlenmiştir (Ehlers ve Clark, 

2000). Bu inançlar dünyanın tehlikeli bir yer olduğu ve yetersizlik hissi düşünceleri ile kendini 

göstermektedir (Foa ve ark, 1999). Bireyin emniyet ve güven duygusu bozulmakta, güç ve kontrol 

duygusu azalmaktadır. Ek olarak kendini suçlama ile ilgili bilişler ön plandadır ve bireyin yaşadığı 

travma sonrasında “ne yapsaydım engelleyebilirdim?” sorusu sürekli olarak zihnini meşgul etmektedir 

(Yağcı Yetkiner, 2010). 



6th INTERNATIONAL EDUCATION AND INNOVATIVE SCIENCES CONGRESS 

(November 24-25, 2022 / Burdur Mehmet Akif Ersoy University) 
 

18 

Cinsel travma mağduru danışanda; yaşadığı olayı tekrar tekrar anımsama, tekrarlayan üzücü rüyalar, 

kabuslar görme, uykusuzluk problemi yaşama gibi etkiler ile karşılaşabilinir. Bu etkilerin yanı sıra 

danışan geri dönmeler (flashback) ile birlikte travma anını güçlü duygular eşliğinde tekrar tecrübe 

edebilir. Mağdur, hissizlik ve kaçınma gibi duygu odaklı tepkiler verebilir. Bu tepkiler sinirli olma ve 

öfke patlamaları, hafıza ile ilgili zorluklar olarak karşı karşıya gelinebilecek olumsuz etkilerden 

sayılmaktadır. Mağdurun güvenliği ile ilgili aşırı endişe duyması bunun sonucu olarak ise normalden 

fazla irkilme tepkileri gibi yüksek uyarılmayı içeren tepkiler verebilir (Herbert, 2018). Yaşanan cinsel 

travma sonrasında Kontrol algısı değişikliğe uğrayan danışan kendi duygu, düşünce davranışlarına ek 

olarak diğer insanların davranışlarını da daha önceye göre daha fazla kontrol etme gereksiniminde 

olabilmektedir (Pearlman ve Saakvitne, 1995, akt. Yağcı Yetkiner, 2010).  

 

Cinsel Travma Mağduru Danışanlar İçin Sunulan Psikolojik Yardım Hizmetinin Genel 

Hedefleri 

Erdur-Baker (2020), tarafından cinsel travma mağduru danışanlar için sunulan psikolojik yardım 

hizmetinin genel hedefleri; 

Bireyin yaşadığı olayı anlamlandırmasına yardım etmek, 

Sahip olunan güçlü yönlere odaklanarak baş etmeyi kolaylaştırmak, 

Danışanın işlevsel olmayan düşüncelerin farkına vararak işlevsel düşünceler ile değiştirmesini 

sağlamak, 

Yaşanılan olay sonrasında bozulan anlamlandırma sistemini yeniden inşa etmesine yardımcı olmak, 

Danışanın öz yeterlilik ve toplumsal yeterlilik duygusunu desteklemek, 

Danışana şefkat ve umut aşılamak olarak sıralanmaktadır. 

Asıcı (2020), yaşanılan cinsel travma sonrasında uygun müdahale yöntemi belirlenebilmesi için 

öncelikli olarak tanısal değerlendirme yapılması gerektiğini belirtmektedir. Cinsel travma mağduru 

danışanlarda, yaşanan travma sonrasını seyreden ilk bir hafta içerisinde TSSB belirtilerinin %94 

olduğu belirtilmektedir buradan hareketle danışma sürecinde kullanılan psikolojik müdahale ve 

yaklaşımların TSSS belirtileri üzerine odaklanılmaktadır (Foa ve ark., 1999). 

 

Herman’ın Travma Ve İyileşme Modeli 

Cinsel travma mağduru danışan, yaşadığı travma sonrasında güçlü kalamamakta ve sosyal ağları 

zayıflamaktadır. Görülen olumsuz etkiler ile baş edip yaşamına sağlıklı bir şekilde devam etmesi için 

danışanın aldığı psikolojik yardım sürecini ‘Travma ve İyileşme Modeli’ 3 bölüme ayırmaktadır. Bu 

bölümler danışma süreci boyunca kesin çizgiler ile ayrılmamak ile birlikte süreç boyunca devam 

etmektedir (Herman, 2020). 

 

Şekil 1. Travma Ve İyileşme Modeli Evreleri 

 

 

1.Güvenlik 

Yaşadıkları travma sonrasında kontrol hissi ve güven duygularını kaybeden danışanlar ile yürütülecek 

olan psikolojik yardım sürecinde güven sağlanmadan terapötik bir ilişki sağlanamamaktadır. Buradan 

Güvenlik

Hatırlama ve Yas 
Tutma

Yeniden Bağ Kurma



6th INTERNATIONAL EDUCATION AND INNOVATIVE SCIENCES CONGRESS 

(November 24-25, 2022 / Burdur Mehmet Akif Ersoy University) 
 

19 

hareketle psikolojik danışma sürecinin ilk aşaması olan güvenlik aşaması sağlanmalıdır. Güven 

sağlama 2 şekilde gerçekleştirilebilir; bunlardan ilki bireyin bedeninin kontrol edilmesi ikinci olarak 

ise, bireyin çevresinin kontrol edilmesidir. Bedenin kontrol edilmesiyle bireyin yaşamının devam 

etmesi için gerekli temel ihtiyaçlarının karşılanması, travma sonrası yaşanabilerek acil müdahale 

edilmesi gereken yaşantısal etkilerin ortadan kaldırılmasını kapsamaktadır. Çevrenin güvenli hale 

getirilmesi ise; danışana sosyal destek sağlayabilecek çevrenin işlevsel hale gelmesi ve danışanın hem 

kendine hem de kendisine mağduriyet yaşatan bireye zarar vermesinin önüne geçilmesini 

kapsamaktadır (Herman, 2020). 

 

2.Hatırlama ve Yas Tutma 

Travma ve İyileşme Modeli’nin ikinci aşaması olan hatırlama ve yas tutma evresi danışan ile birlikte 

direkt olarak yaşanılan travmanın çalışıldığı bölümdür. Danışanın yaşadığı travmatik olayı ayrıntıları 

ile birlikte anlatıp yeniden yapılandırması sürecidir. Travma ile çalışılan bu aşamada danışan kendisine 

sorduğu ‘Neden benim başıma geldi?’ sorusunun cevabını bulmaya çalışır. Hatırlama ve yas tutma 

aşamasında bireyin travmayı kontrol altında yeniden yaşaması, taşırma terapisi kullanılarak 

sağlanmaktadır. İlk olarak danışana, danışman tarafından gevşeme teknikleri öğretilerek yaşadığı 

kaygıyı nasıl kontrol altında tutacağı öğretilir. Sonrasında ise danışan, travmatik olayı tüm 

ayrıntılarıyla yazıp yüksek sesle okur. Danışman bu süreçte danışanın duygularına odaklanmasını ve 

ifade etmesini sağlar (Herman, 2020). 

 

3. Yeniden Bağ Kurma 

Travma ve İyileşme Modeli’nin üçüncü aşaması olan yeniden bağ kurma evresi ise yaşadığı travmanın 

yasını tutan danışanın yeni bir kimlik üretmesine odaklanılmaktadır. Bu evre içerisinde danışanın güç 

ve kontrol duygusunun artırılmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Bunun yanı sıra danışan 

yaşadığı korku duygusunu yenip yeni ilişkiler ve inançlar geliştirmesi amaçlanmaktadır (Herman, 

2020). 

Travma ve İyileşme Modeli’nde travmanın kalıcı bir çözümünün mümkün olmadığı belirtilmektedir. 

Bunun nedeni olarak ise, danışanın iyileşme süreci sonrasında yaşadığı travmaların, önceki travma 

anılarını uyandırabileceği düşünülmektedir (Asıcı, 2019). 

 

Bilişsel İşleme Terapisi 

Cinsel travma ve suç mağdurları için geliştirilen bilişsel işleme terapisi, temelde bilgilerin bellekte 

kodlanması ve geri çağırılması üzerine temellenmektedir. Travma ile ortaya çıkan TSSB belirtileri ile 

ilişkili korkular bellekte toplamakta ve bu korku kişide kaçınma davranışını ortaya çıkarmaktadır 

(Resick ve Schnicke, 1996). Bilişsel İşleme Terapsi’nde amaç; TSSB belirtileri olan danışanın, 

korkusu yerine diğer duygularını ifade etmesine yardımcı olmak, travmaya yüklediği anlamı bulmak 

ve bu olumsuz anıya uyum sağlamasına katkıda bulunmaktır (Matulis ve ark., 2014). 12 hafta süren 

danışma süreci boyunca danışmanın her hafta yapması gerekenler belirlenmiş ve ayrıntılı bir şekilde 

açıklanmıştır. Buna göre; 

1. Oturum; danışman tarafından bilişsel işleme kuramı bağlamında TSSB anlatılır. Danışandan 

yaşadığı travmanın ne anlama geldiği ve inançlarını ev ödevi olarak yazması istenir. 

2. Oturum; danışman tarafında duygu ve düşünceler tanımlanır ve birbirinden ayırt edilmesi 

sağlanmaktadır. Danışana A-B-C çalışması verilerek kendi duygu ve düşüncelerini ayırt edebilmesi 

sağlanır.  

3. ve 4. Oturum; direkt olarak travmanın çalışıldığı oturumdur. Danışan, yaşadığı cinsel travmayı 

ayrıntılı bir şekilde yazar ve yazılanlardaki duygu ve düşüncelere odaklanılarak ayırt edebilmesi 

sağlanır.  
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5. Oturum; sokratik sorgulama tekniği yardımıyla danışanın uyumsuz inançlarını belirlemesi ve 

değiştirmesi sağlanır.  

6. Oturum; danışman tarafından hatalı düşünme örüntüleri öğretilir. 

Bilişsel İşleme Terapisi sürecinde, ilk 6 oturumda danışanın kendini suçlama ve geriye alma 

inançlarına odaklanılmaktadır. Danışma sürecinin son 5 oturumunda ise; güvenlik, güven, güç, saygı 

ve yakınlık konularındaki bilişsel çarpıtmalar üzerinde durulmaktadır. 

7. Oturum; bu oturumdan sonra belirtilen alanlar ile ilgili çarpıtmalar üzerinde durularak değişim ve 

denge sağlamaya odaklanılmaktadır (Resick ve Schnicke, 1996). 

 

Travma Odaklı Bilişsel Davranışçı Terapi 

Cohen, Mannarino ve Deblinger tarafından geliştirilen, yaşanan cinsel travma sonrasında oluşabilecek 

travma sonrası stres, depresyon ve davranış problemlerini önlemek ve tedavi etmek için bilişsel-

davranışçı ilkeleri ve maruz bırakma tekniklerini kullanan bir ebeveyn-çocuk tedavisidir (Arellano ve 

ark., 2014). Danışanın yaşadığı cinsel travma ile doğrudan çalışmaya başlamadan önce çocuk ve 

ebeveynlere stres yönetimi becerileri sağlayan esnek, hem çocuk hem de ebeveyn ile çalışan bir 

modeldir. 12-15 hafta boyunca süren oturumlar 90 dakika sürecek şekilde gerçekleştirilmektedir 

(Cohen ve ark., 2008). Bireylerin öz yeterliliği üzerinde duran yaklaşımda oturumlar, çocuk ve 

ebeveyn ile bireysel olarak gerçekleştirilmekte daha sonra bir araya getirilmektedir (Karakaya, 2014). 

Travma Odaklı Bilişsel Davranışçı Terapi, psikolojik danışma süreci boyunca 8 öğeden oluşur ve bu 

öğelerin baş harflerinin bir araya gelerek oluşturulan ‘PRACTİCE’ ile ifade edilmektedir. 

 

 

Şekil 2. Travma Odaklı Bilişsel Davranışçı Terapi’nin 8 Öğesi 

 

Psikoeğitim ve ebeveynlik becerileri  

Danışman tarafından ailelere, travmanın çocuk üzerindeki etkisi, TSSB veya çocuğun yaşadığı diğer 

bozukluklar hakkında bilgi verilmektedir. 

Gevşeme 

Ebeveyn ve çocuğun yaşanılan travma sonrasında fiziksel etkilerini azaltmak amacıyla bireysel olarak 

gevşeme egzersizleri öğretilmektedir. 

Duygu düzenleme 

Danışman, ebeveyn ve çocuğun duygu düzenleme becerisini geliştirecek müdahalelerde 

bulunmaktadır. 

 

 

Bilişsel başa çıkma  
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Danışman hem ebeveynin hem de travma mağduru çocuğun duygu, düşünme ve davranışları 

arasındaki farkına varıp kontrol etmelerine yardımcı olabilecek bilişsel başa çıkma stratejileri üzerinde 

durulmaktadır. 

 

Travma öyküsü  

Danışman, çocuktan yaşadığı travmatik olayı yazması veya oyun, müzik gibi araçlar ile anlatması 

istenir. Anlatım sırasında çocuğun travma ile ilgili bilişsel çarpıtmalarının tüm yaşamı ile birlikte 

değerlendirme imkanı doğar. Böylelikle var olan bilişsel çarpıtmaların düzeltilmesi sağlanılır. 

Çocuğun izni dahilinde oturum ebeveyn ile paylaşılabilmektedir.   

In vivo maruz bırakma  

Çocuk yaşadığı travma sonrasında onun için zararlı olmayan ortam veya kişilere karşı da kaçınma 

tepkisi gösterebilmektedir. Bu durumun önüne geçebilmek adına danışma sürecinde maruz bırakma 

tekniği kullanılmaktadır. 

Çocuk/ebeveyn oturumu  

Çocuk travma öyküsünü direkt olarak ebeveyn ile paylaşmaktadır. 

Güvenliği artırma  

Çocuğun psikolojik danışma süreci sonundaki yaşamı için gerekli olan becerilerin çocuğa öğretilmesi 

üzerinde durulur. Uygun olan ve olmayan cinsel davranışlar, aile içi şiddeti önleme, maruz kalınan 

zorbalığı önlemeyebilme gibi güvenlik becerileri üzerinde durulmaktadır (Cohen ve Mannarino, 

2008). 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Sonuç olarak cinsel travmaya maruz kalan bireylerin oranının bu denli yüksek olması öncelikle sahip 

oldukları hak ve başvuru mercileri hakkında bilgilendirilmelerini gerekli kılmaktadır. Sonrasında ise 

danışanda yaşadığı travmaya bağlı olarak gelişen olumsuz etkilere odaklanılmalıdır. Danışanda tespit 

edilen olumsuz etkiler göz önünde bulundurularak seçilen müdahale yöntemine göre bir danışma 

süreci belirlenmelidir. Belirlenen danışma süreci boyunca cinsel travma mağduru ile gerçekleştirilen 

psikolojik danışma hizmetinin hedefleri ve uyması gereken etik kurallar göz önünde 

bulundurulmalıdır. Cinsel travmaya maruz kalan danışana yönelik sunulacak ruhsal destek, psikolojik 

danışma süreci içerisinde danışanın ihtiyacına göre multidisipliner yaklaşımla bütüncül bir şekilde 

sunulmalıdır. Danışanın yaşadığı travma sonrası psikososyal destek sağlanmalı ve süreç içerisinde baş 

etme yöntemleri üzerinde durulmalıdır. Cinsel travma mağduru danışan kısa dönemde bir belirti 

göstermese de uzun dönemde karşılaşabileceği olumsuz sonuçları önleyebilmek adına uzun bir izleme 

sürecine alınmalıdır. Açıklanan müdahale yaklaşımlarının büyük çocukluğunun danışma sürecinde 

danışanda travma sonrası oluşabilecek TSSB üzerine odaklandığı görülmektedir. Buradan hareketle 

cinsel travmaya maruz kalan danışanlara, travma sonrası psikolojik danışma sürecinde TSSB’nin 

oluşmasına neden olabilecek etkilere yönelik psikolojik müdahaleler sunulmalıdır. Böylelikle TSSB 

nin yanı sıra diğer ruhsal sorunlar önlenebilir ve danışanların ruhsal olarak iyileşmesine katkı 

sağlanabilir. Bu çalışmanın bu anlamda konunun önemini vurgulaması açısından alana katkı 

sağlayacağı düşünülmektedir. 
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ÖZET 

Bu araştırmada, uçuş ekibinin iş-aile çatışmasına yönetme öz-yeterliği puanlarının cinsiyete, yaşa, 

mesleki deneyim yılına, romantik ilişki süresine, romantik partnerden destek alıp almama durumuna 

ve çocuk sahibi olup olmama durumuna göre farklılaşıp farklılaşmadığının incelenmesi amaçlanmıştır. 

Bu amaç doğrultusunda betimsel yöntemle yapılmış ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Veriler 

198’i pilot (%47.5) ve 219’u kabin memuru (%52.6) olmak üzere toplam 417 uçuş ekibi çalışanından 

toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak “Kişisel Bilgi Formu” ve “İş ve Aile Çatışmasını Yönetme Öz-

Yeterliği Ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde Bağımsız Gruplar için t-testi ve Tek 

Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) testi kullanılmıştır. ANOVA testi sonucunda gruplar arasında 

ortaya çıkan farkın kaynağını araştırmak amacıyla post hoc test olarak Scheffe testi kullanılmıştır. 

Ayrıca etki büyüklüğünü saptamak için eta kare (η2) değerine bakılmış ve hata payı üst sınırı 0.05 

kabul edilmiştir. Elde edilen bulgular sonucunda, iş-aile çatışmasını yönetme öz-yeterliği puanlarının 

cinsiyete, romantik partnerden destek alıp almama durumuna ve çocuk sahibi olup olmama durumuna 

göre farklılaştığı; yaşa, mesleki deneyim yılına ve romantik ilişki süresine göre ise farklılaşmadığı 

görülmüştür. Bulgular literatür ışığında tartışılıp yorumlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Uçuş Ekibi, İş-Aile Çatışmasını Yönetme Öz-Yeterliği, Sosyo-Demografik 

Değişkenler. 

 

*Bu çalışma, Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde Prof. Dr. Burhan ÇAPRİ’nin danışmanlığında Sidre 

ÇALIŞKAN tarafından hazırlanan “Uçuş Ekibinin İş-Aile Çatışmasını Yönetme Öz-Yeterliği ile Mesleki Tükenmişlik ve Eş 

Tükenmişliği Arasındaki İlişkide Ontolojik İyi Oluşun Aracılık Rolü” adlı yüksek lisans tezine dayalı olarak hazırlanmıştır. 

 

ABSTRACT 

In this study, it was aimed to examine whether the self-efficacy scores of the flight crew for managing 

work-family conflict differ according to gender, age, years of career experience, duration of romantic 

relationship, whether or not they receive support from a romantic partner  and whether they have 

children or not. For this purpose, a relational survey model made with a descriptive method was used. . 

Data were collected from a total of 417 flight crew members, including 198 pilots (47.5%) and 219 

cabin attendants (52.6%). "Personal Information Form" and "Self-Efficacy for Managing Work-

Family Conflict Scale" were used as data collection tools. Independent Groups t-test and One-Way 

Analysis of Variance (ANOVA) test were used in the analysis of the obtained data. Scheffe test was 

used as a post hoc test in order to investigate the source of the difference between the groups as a 

result of the ANOVA test. In addition, the eta square (η2) value was checked to determine the effect 

size and the upper margin of error was accepted as 0.05. As a result of these analyzes, it was seen that 

the self-efficacy scores for managing work-family conflict differed according to gender, whether or 
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not they received support from a romantic partner, and whether they had children. On the other hand, 

it was concluded that these scores did not differ according to age, years of career experience and 

duration of romantic relationship. 

Keywords: Flight Crew, Self-Efficacy for Managing Work-Family Conflict, Socio-Demographic 

Variables 

 

GİRİŞ 

İş-Aile Çatışması Öz-Yeterlik Ölçeği (Cinamon, 2003), öz-yeterlik kavramı ile iş-aile çatışması 

kavramını bir arada ele alarak aralarında bağlantı kurmaya yönelik ilk girişimdir (Hennessy, 2005). 

Cinamon (2006), iş-aile çatışmasını yönetme öz-yeterliği kavramını: “kişinin iş-aile çatışmasını 

yönetme yeteneğine dair inancı veya bir diğer deyişle kişinin işten aileye müdahale ve aileden işe 

müdahale durumunun başarılı şekilde üstesinden gelme yeteneğine olan inancı” olarak tanımlamıştır 

(Michael, Most ve Cinamon, 2011). 

Havacılık sektörü; planlanmış uçuşa ilişkin değişiklik yapılması yahut aniden uçuşa çağırılma gibi 

belirsizlikler içeren çalışma saatleri (Chen ve Chen, 2012), gece uçuşları,  saat dilimi değişiklikleri 

(Chang ve Chiu, 2009) gibi durumları bünyesinde barındırmaktadır. Bu durum kişinin evinden, 

ailesinden ve arkadaşlarından uzak kalarak onlarla az vakit geçirmesine sebep olmaktadır. Böylelikle 

kişi, kişilerarası ilişki kurma/sürdürme noktasında zorluk yaşayabilmektedir (Bor ve Hubbard, 2006; 

Levy, Faulknenr ve Dixon, 1984; Rigg ve Cosgrove, 1994). Bu; kişinin çevresindekilerle özel günleri 

(doğum günü, bayram, evlilik yıldönümü, mezuniyet vb.) kutlamaya katılamama, izinli günlerde dahi 

–genellikle dinlenme ihtiyacından kaynaklı- evden sık çıkamayarak sosyal ortamlardan uzak kalma 

gibi durumlarla kendini göstermektedir.  Dolayısıyla kişiler yalnızlık ve suçluluk duyguları 

yaşayabilmektedir (Bor ve Hubbard, 2006).  Evlilikte sıkıntıların ve boşanmaların nedeni olabilecek 

çalışma şartları, uçuş ekibinin psikolojik durumu açısından önemlidir. Romantik ilişki desteğinin 

pilotların performansını etkilediği (Rigg ve Cosgrove, 1994) aynı şekilde pilotun çalışma 

performansının da romantik ilişkiyi etkilediği söylenebilir. Levy, Faulkner ve Dixon (1984) yaptıkları 

araştırmada evli uçuş görevlilerinin bekar olanlardan daha fazla rol çatışması yaşadığını bulgulamıştır. 

Buradan yola çıkarak denebilir ki; uçuş ekibindeki kişilerin psikolojik yönden yaşayabilecekleri 

problemler, çalışma performansındaki bozulmalar nedeniyle uçuş güvenliğinin yanı sıra iş-aile 

çatışmasını yönetmeye yönelik de sinsi bir tehdittir. Kabin ekibinin çalışma koşullarının yarattığı 

fizyolojik/psikolojik yük, iş ve aile alanından gelen talepleri yerine getirmeyi zorlaştırarak rol 

çatışmasına sebep olmaktadır (Chen ve Chen, 2012).  

Havacılık sektöründe çalışan kişiler gerek vardiya düzeni gerekse çalışma koşulları yönünden oldukça 

stresli bir ortamda mesleklerini icra etmekte ve bu da onların kariyer hayatıyla aile hayatı arasında bir 

denge kurmasını zorlaştırmaktadır. Uçuş ekibinin (pilotlar ve kabin memurları) uzun çalışma süreleri, 

çok sık seyahat etme, uykusuzluk ve yorgunluk, stresli koşullar gibi birçok faktörün bir arada olduğu 

çalışma hayatının talepleriyle; aile hayatında sahip oldukları rollerin getirdiği sorumlulukları bir arada 

götürme çabaları çeşitli problemler yaratmaktadır. 

Tüm bu açıklamalar ışığında bu araştırmanın amacı uçuş ekibinin iş-aile çatışmasına yönetme öz-

yeterliği puanlarının cinsiyete, yaşa, mesleki deneyim yılına, romantik ilişki süresine, romantik 

partnerden destek alıp almama durumuna ve çocuk sahibi olup olmama durumuna göre farklılaşıp 

farklılaşmadığının incelenmesidir. 
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GELİŞME 

Yöntem 

Nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modelinin kullanıldığı bu araştırmanın çalışma 

grubunu 198’i pilot (% 47.5) ve 219’u kabin memuru (% 52.6) olmak üzere toplam 417 uçuş ekibi 

çalışanı oluşturmaktadır. Çalışma grubunun demografik özellikleri Tablo 1’de yer almaktadır. 

Tablo 1. Çalışma Grubunun Demografik Değişkenlere Göre Dağılımı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 1’deki 176’sı (% 42.2) kadın, 241’i (% 57.8) erkek cinsiyetine sahip olan katılımcıların 134’ü 

21-30 yaş (% 32.1), 180’i 31-40 yaş (% 43.2), 68’i 41-50 yaş (% 16.3) ve 35’i ise 51 ve üstü yaş (% 

8.4) aralığındadır. Katılımcıların 269’u (% 64.5) 1-10 yıl, 81’i (% 19.4) 11-20 yıl, 44’ü (% 10.6) 21-30 

yıl, 23’ü (% 5.5) 31 ve üzeri yıldır söz konusu mesleklerine devam etmektedir. Katılımcıların 90’ının 

(% 21.6) 0-1 yıl, 136’sının (% 32.6) 2-5 yıl, 82’sinin (% 19.7) 6-10 yıl, 109’unun (% 26.1) 10+ yıldır 

romantik ilişkisi devam etmekte; 328’i (% 78.7) romantik ilişkilerinde partnerinden destek almakta, 

89’u (% 21.3) partnerinden destek alamamaktadır. 174’ü (% 41.7) çocuk sahibiyken, 243’ü (% 58.3) 

ise çocuk sahibi değildir. 

Veri Toplama Araçları 

Bu çalışmada veri toplama araçları olarak “Kişisel Bilgi Formu” ve “İş ve Aile Çatışmasını Yönetme 

Öz-Yeterliği Ölçeği” kullanılmıştır. 

Kişisel Bilgi Formu: Araştırmacılar tarafından hazırlanan bu formda katılımcıların cinsiyeti, yaşı, 

mesleki deneyim yılı, romantik ilişki süresi, romantik partnerden destek alıp almama durumu ve çocuk 

sahibi olup olmama durumlarına ilişkin bilgileri yer almaktadır.  

  n % 

Cinsiyet  Kadın 176 42.2 

Erkek 241 57.8 

Toplam 417 100.0 

Yaş 21-30 134 32.1  
31-40 180 43.2  
41-50 68 16.3  
51 ve üstü 35 8.4  
Toplam 417 100.0 

Mesleki Deneyim Yılı 1-10 yıl 269 64.5 

11-20 yıl 81 19.4 

21-30 yıl 44 10.6 

31 ve üzeri yıl 23 5.5 

Toplam 417 100.0 

 

Romantik ilişki süresi 

 

0-1 yıl 

 

90 

 

21.6 

 

2-5 yıl 

 

136 

 

32.6 

6-10 yıl 82 19.7 

 

10+ yıl 

 

109 

 

26.1 

Toplam 417 100.0 

Romantik partner destek seviyesi Evet 328 78.7 

Hayır 89 21.3 

Toplam 417 100.0 

Çocuğunuz var mı? Evet 174 41.7 

Hayır 243 58.3 

Toplam 417 100.0 
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İş ve Aile Çatışmasını Yönetme Öz-Yeterliği Ölçeği (İAÇYÖÖ): Cinamon (2003) tarafından 

geliştirilen 10 maddelik İAÇYÖÖ kişinin iş ve aile rollerinden kaynaklanan yaşadığı çatışmayı 

yönetebileceğine dair inancını değerlendirmeyi amaçlamaktadır. “İş ve Aile Çatışmasını Yönetme Öz-

Yeterliği” ve “Aile ve İş Çatışmasını Yönetme Öz-Yeterliği” olmak üzere iki alt boyuttan 

oluşmaktadır. Ölçekte 9’lu likert tipi (1 Hiç güvenmiyorum- 9 Tamamen güveniyorum) 

derecelendirme kullanılmaktadır. Ölçeğin orijinal hali İbranicedir, İngilizce uyarlamasını Hennessy 

(2005) gerçekleştirmiştir. Uyarlama sırasında ölçekteki 2. ve 5. maddelerin her iki faktöre de yük 

vermesinden dolayı çıkarılmıştır. Türkçe’ye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışmalarını 

Amanvermez ve Denizli (2016) yapmıştır. Uyarlama sırasında DFA (Doğrulayıcı Faktör Analizi) 

uygulanarak 2. ve 5. Maddenin faktör yükleri incelenmiş ve tıpkı İngilizce formda olduğu gibi 

ölçekten bu iki madde atılmıştır. Ölçek 8 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin Türkçe formunun 

güvenirliği için hesaplanan iç tutarlık katsayısı .93; iş ve aile çatışmasını yönetme öz-yeterliği alt 

boyutu için .94; aile ve iş çatışmasını yönetme öz-yeterliği alt boyutu için ise .94 olarak bulunmuştur. 

Bu araştırmanın verilerinden ölçeğin geneli için elde edilen iç tutarlık güvenirlik katsayısı .95; iş ve 

aile çatışmasını yönetme öz-yeterliği alt boyutu için .91; aile ve iş çatışmasını yönetme öz-yeterliği alt 

boyutu için ise .94 olarak bulunmuştur. 

 

Verilerin Analizi 

Elde edilen verilerin analizinde Bağımsız Gruplar için t-testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi 

(ANOVA) testi kullanılmıştır. ANOVA testi sonucunda gruplar arasında ortaya çıkan farkın kaynağını 

araştırmak amacıyla post hoc test olarak Scheffe testi kullanılmıştır. Ayrıca etki büyüklüğünü 

saptamak için eta kare (η2) değerine bakılmış ve hata payı üst sınırı 0.05 kabul edilmiştir. 

Bulgular 

Bu bölümde uçuş ekibinin iş-aile çatışmasını yönetme öz-yeterliği puanlarının cinsiyete, yaşa, mesleki 

deneyim yılına, romantik ilişki süresine, romantik partnerden destek alıp almama durumuna ve çocuk 

sahibi olup olmama durumuna göre farklılaşıp farklılaşmadığına yönelik yapılan analiz sonuçlarına 

yer verilmiştir. 

Tablo 2. Uçuş Ekibinin İş-Aile Çatışmasını Yönetme Öz-yeterliği Ölçek Puanlarının Cinsiyete, 

Romantik Partner Desteğine ve Çocuk Sahibi Olma Durumuna Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığına 

Yönelik t Testi Sonuçları 

Değişken                                                    n X̅ Ss. t p 

            

η2 

Cinsiyet  Kadın 176 56.45 11.25 -2.19 .029*     .22 

 Erkek  241 58.73 9.90 
  

 

Romantik partner desteği     Evet         

328 

       

58.59 

     9.41      

2.53 

   

.013* 

       .37 

    

Hayır 

       89       

54.72 

     13.58    

Çocuk sahibi olma durumu Evet  174      

59.22 

      

8.92 

       

2.51 

.013* .24 

Hayır  243      

56.72 

      

11.46 

  
 

*p<.05 Uygulanan testin ismi: Bağımsız Örneklemler t-Testi 

 

Tablo 2 incelendiğinde, uçuş ekibinin cinsiyetlerine göre iş-aile çatışmasını yönetme öz-yeterliği 

puanlarının farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla yapılan bağımsız gruplar için t testi 

sonucunda; iş-aile çatışmasını yönetme öz-yeterliği puanları (t415 =-2.19, p<.05) açısından erkek 

katılımcılar lehine anlamlı bir fark bulunmuştur. Buna ek olarak, elde edilen eta kare değerlerine göre 
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cinsiyet değişkeninin iş-aile çatışmasını yönetme öz-yeterliği toplam puan ortalamalarına (η2 = .22) 

etkisi küçük düzeyde bulunmuştur.  

Benzer biçimde uçuş ekibinin romantik partnerden destek alıp almama durumuna göre iş-aile 

çatışmasını yönetme öz-yeterliği toplam puanlarının farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla 

yapılan bağımsız gruplar için t testi sonucunda; iş-aile çatışmasını yönetme öz yeterlilik puanları 

(t111.91 =2.53, p<.05) açısından destek alanların lehine anlamlı bir fark bulunmuştur. Buna ek olarak, 

elde edilen eta kare değerlerine göre romantik ilişkide bir sorunla karşılaşıldığında romantik 

partnerden destek alıp almama durumunun iş-aile çatışmasını yönetme öz yeterlilik toplam puan 

ortalamalarına (η2 = .37) etkisi orta düzeyde bulunmuştur. 

Ayrıca uçuş ekibinin çocuk sahibi olma durumuna göre iş-aile çatışmasını yönetme öz-yeterliği toplam 

puanlarının farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla yapılan bağımsız gruplar için t testi 

sonucunda; iş-aile çatışmasını yönetme öz yeterlilik puanları (t412.11 =2.51, p<.05) açısından çocuk 

sahibi olanların lehine anlamlı bir fark bulunmuştur. Buna ek olarak, elde edilen eta kare değerlerine 

göre çocuk sahibi olma durumunun iş-aile çatışmasını yönetme öz yeterlilik (η2 = .24), puan 

ortalamalarına (η2 = .21) etkisi düşük düzeyde bulunmuştur.  
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Tablo 3. Uçuş Ekibinin İş-Aile Çatışmasını Yönetme Öz-yeterliği Ölçek Puanlarının Mesleki Deneyim 

Yılı, Yaş ve Romantik İlişki Süresine Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığına İlişkin Tek Yönlü Varyans 

Analizi (ANOVA) Sonuçları 

 Değişken       

                                                           n X̅ Ss. F p 

 

η2 

Mesleki deneyim yılı 1-10 yıl 269 57.48 11.32 .79 .501 - 

 11-20 yıl 81 57.62 9.47    

 21-30 yıl 44 58.11 7.63    

 31 ve üzeri yıl 23 6.96 9.39    

 Toplam 417 57.76 1.54    

Yaş 21- 30                    134 57.47 11.88 .55 .650  

 31-40 180 57.60 1.68    

 41-50 68 57.66 8.24    

 51 ve üstü 35 59.94 8.21    

 Toplam 417 57.76 1.54    

Romantik ilişki süresi                                        0-1 yıl 90 56.80 12.32 1.34 .262 - 

 2-5 yıl 136 57.33 11.75    

 6-10 yıl 82 57.28 9.21    

 10+ yıl 109 59.47 7.90    

 Toplam 417 57.76 1.54    

*p<.05 Kullanılan Test: Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) 

 

Tablo 3 incelendiğinde, uçuş ekibinin mesleki deneyim yılına göre iş-aile çatışmasını yönetme öz-

yeterliği toplam puanlarının farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü 

varyans analizi (ANOVA) sonucunda, uçuş ekibinin mesleki deneyim yılına göre iş-aile çatışmasını 

yönetme öz-yeterliği toplam puanlarında (F3-413 =.501, p>.05) anlamlı bir fark bulunmamıştır.  

Benzer biçimde uçuş ekibinin yaşlarına göre iş-aile çatışmasını yönetme öz-yeterliği toplam 

puanlarının farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi 

(ANOVA) sonucunda, uçuş ekibinin yaşlarına göre iş-aile çatışmasını yönetme öz-yeterliği toplam 

puanlarında (F3-413 =.650, p>.05) anlamlı bir fark bulunmamıştır.  

Buna ek olarak uçuş ekibinin romantik ilişki süresine göre iş-aile çatışmasını yönetme öz-yeterliği 

toplam puanlarının farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi 

(ANOVA) sonucunda, uçuş ekibinin romantik ilişki süresine göre iş-aile çatışmasını yönetme öz-

yeterliği toplam puanlarında (F3-413 =.262, p>.05) anlamlı bir fark bulunmamıştır. 

 

SONUÇ 

Tartışma 

Uçuş ekibinin iş-aile çatışmasını yönetme öz-yeterliği ölçeğinin toplam puanı açısından cinsiyete göre 

erkeklerin lehinde anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. Ortalamalar karşılaştırıldığında 

erkeklerin, kadınlara nazaran daha yüksek ortalamaya sahip olduğu görülmüştür. Araştırmanın bu 

bulgusu literatürdeki araştırmaları (Güran, 2018; Güran ve Güler, 2019) destekler nitelikte olduğu 

göze çarpmaktadır. Elde edilen bu sonucun sebebinin geleneksel (ataerkil) aile yapısının ev işleri ve 

çocuk bakımı gibi konularda sorumluluğu daha çok kadına vermesiyle ilgili olabileceği düşünülebilir. 

Çünkü kadının üstlendiği veya birileri (toplum, eş vb.) tarafından kendisine üstlendirilen 

sorumluluklarının sayısı ve niteliği kişiyi daha çok çatışma yaşamaya itmektedir (Güran, 2018). Bu da 

kadınların çatışmayı çözme noktasında öz-yeterliğini daha az algılamasını açıklayabilir. Ayrıca 

erkeklerin yine aynı sebepten ötürü (evdeki sorumluluklarının kadınlardan daha az olması) iş-aile 

çatışmasını yönetme öz-yeterliklerini daha yüksek algılamalarına katkıda bulunmuş olabileceğini 

düşündürmektedir. 
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Diğer yandan uçuş ekibinin iş-aile çatışmasını yönetme öz-yeterliği ölçeğinin toplam puanı açısından 

yaşa göre anlamlı bir farklılaşma olmadığı saptanmıştır.  Bu sonucun öz-yeterlik puanının yaşa göre 

farklılaşma göstermediği (Aydın, 2020) yönündeki araştırma sonucunu desteklediği söylenebilir. Bu 

sonuç, kişinin iş-aile çatışmasını yönetebilme davranışının yaşından çok iş-aile çatışması durumunu 

deneyimleme süresiyle alakalı olabileceği şeklinde açıklanabilir. Yaşı bir diğer kişiden genç olan bir 

kişi iş-aile çatışmasını yaşı daha ileri olana göre daha yüksek seviyede yönetebilir. Burada kişinin 

çatışma çözme ve stresle başa çıkma becerisi gibi kişisel özellikleri devreye girebilir. Öteki taraftan 

öz-yeterlik puanının yaşa göre farklılaşma gösterdiği (Wang, Chang, Fu ve Wang, 2012; Ozkara, 

2019) yönündeki araştırma sonuçlarıyla farklılık gösterdiği söylenebilir. 

Benzer biçimde uçuş ekibinin iş-aile çatışmasını yönetme öz-yeterliği ölçeğinin toplam puanı 

açısından mesleki deneyim yılına göre anlamlı bir farklılaşma olmadığı saptanmıştır. Bu sonuçlar 

literatürdeki (Güran ve Güler, 2019; Aydın, 2020) araştırmaların sonucunu destekler niteliktedir. Öte 

yandan Carballo-Penela, Varela ve Bande’nin (2019) öz-yeterliğin görev süresiyle arasında ilişki 

olduğu sonucuna varan araştırmalarıyla ve Doğan, Bozkurt ve Demirtaş’ın (2017) iş-aile çatışmasının 

kıdem süresine göre farklılaştığı sonucuna ulaşan araştırmalarıyla farklılık gösterdiği söylenebilir.  

Buna benzer olarak uçuş ekibinin iş-aile çatışmasını yönetme öz-yeterliği ölçeğinin toplam puanı 

açısından romantik ilişki süresine göre anlamlı bir farklılaşma olmadığı saptanmıştır. Literatürde iş-

aile çatışmasını yönetme öz-yeterliğinin bu demografik değişken ile incelendiği bir araştırmaya 

rastlanmamıştır. Bu sonucun sebebinin ise iş-aile çatışmasının romantik ilişkinin süresinden ziyade 

romantik ilişkide karşılanması gereken beklentilerle ilgili olabilir. Dolayısıyla iş-aile çatışmasını 

yönetme öz-yeterliği seviyesinin romantik ilişkideki beklentilerin nicelik ve niteliğine göre 

farklılaşabileceği söylenebilir. 

Ancak uçuş ekibinin iş-aile çatışmasını yönetme öz-yeterliği ölçeğinin toplam puanı açısından 

romantik ilişkide/evlilikte romantik partnerden/eşten destek alıp almama durumuna göre anlamlı bir 

farklılaşma olduğu tespit edilmiştir. Bulgulara göre göre romantik partnerden destek alıp almama 

sorusuna hayır diyenlere nazaran evet diyenlerin lehine anlamlı bir farklılaşma olduğu tespit 

edilmiştir. Bu bulgu literatürdeki araştırmaları (Van Daalen, Willemsen ve Sanders, 2006; Erdwins, 

Buffardi, Casper ve O’Brien, 2001; Bayhan Karapınar, Metin Camgöz ve Tayfur Ekmekci, 2020; 

Rupert vd., 2009) destekler niteliktedir. Bireyin romantik partnerinden aldığı destek, onun hayatın 

çeşitli alanlarının (iş, aile, arkadaşlık vb.) getirdiği taleplere karşı dayanıklılığını arttırabilir. Bu 

noktada, kişinin sorumluluklarını yerine getirme noktasında motive edilmesi, onun için ağır olan 

yükün bir kısmının partnerin yardımıyla hafifletilmesi, aynı zamanda bu sorumlulukların hissettirdiği 

zor duygulara karşı gösterilen saygı ve anlayış içeren davranışlar yaşanan bu rol çatışmasının 

seviyesini azaltmada etkili olmuş olabileceğini düşündürmektedir.  

Benzer biçimde uçuş ekibinin iş-aile çatışmasını yönetme öz-yeterliği ölçeğinin toplam puanı 

açısından çocuk sahibi olanların lehine anlamlı bir farklılaşma olduğu tespit edilmiştir. Bu bulgunun, 

ebeveynlerin iş ortamında yaşadığı olumsuz olayları ev ortamına getirdiği zamanlar olsa bile ev 

ortamında çocuğunu görme ve onunla vakit geçirme motivasyonu ile daha kolay yönetebileceği 

şeklinde açıklanabileceği düşünülmektedir. Aynı zamanda, çocuğunun psikolojik anlamda evde 

olumsuz etkilenmemesi için işi ev ortamına taşımaktan kaçınan bir ebeveyn veya çocuğuna maddi 

anlamda daha iyi bir yaşam standardı sunma motivasyonuyla çalıştığından ötürü iş yerindeki 

performansının düşmemesi için özel hayatını dışarıda bırakarak işe giden bir ebeveyn olma olasılığı da 

buna örnek olarak gösterilebilir.  

 

Sonuç ve Öneriler 

Bu araştırma sonucunda uçuş ekibinin iş-aile çatışmasını yönetme öz-yeterliği puanlarının yaşa, 

mesleki deneyim yılına ve romantik ilişki süresine göre farklılık göstermediği bulunmuştur. 

Fakat iş-aile çatışmasını yönetme öz-yeterliği puanlarının cinsiyete göre farklılaştığı ve erkek uçuş 

ekiplerinin iş-aile çatışmasını yönetme öz-yeterliği puanlarının kadın uçuş ekiplerinden yüksek olduğu 

görülmüştür.  
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Ayrıca uçuş ekibinin iş-aile çatışmasını yönetme öz-yeterliği puanlarının romantik partnerden destek 

alıp almama durumuna göre farklılaştığı; romantik partnerinden destek alanların almayanlara göre 

daha yüksek iş-aile çatışmasını yönetme öz-yeterliği puanı aldıkları tespit edilmiştir. 

İş-aile çatışmasını yönetme öz-yeterliği puanlarının çocuk sahibi olup olmama durumuna göre 

farklılaştığı ve çocuk sahibi olanların çocuk sahibi olmayanlardan daha yüksek iş-aile çatışmasını 

yönetme öz-yeterliği puanı aldıkları sonucuna ulaşılmıştır. 

Bu sonuçlardan yola çıkarak havayolu şirketlerinin bünyelerinde çalışan uçuş ekiplerine yönelik iş-aile 

çatışmasını yönetme noktasında öz-yeterlik düzeylerini geliştirebilecek eğitim programları 

hazırlanması uygulanması önerilebilir. 

Ayrıca bu araştırmada kullanılan iş-aile çatışmasını yönetme öz-yeterliği değişkeni ile psikolojik 

esneklik ve bilişsel esneklik kavramları arasındaki ilişkiye dair araştırmalar yapılabilir. 
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Bu araştırmada, uçuş ekibinin mesleki tükenmişlik ve eş tükenmişliği puanlarının cinsiyete, yaşa, 

çalışılan pozisyona, mesleki deneyim yılına, romantik ilişki süresine, ilişki memnuniyeti seviyesine, 

romantik partnerden destek alıp almama durumuna ve partnerin çalışma durumuna göre farklılaşıp 

farklılaşmadığının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda betimsel yöntemle yapılmış 

ilişkisel tarama modeli kullanılarak elde edilen veriler 198’i pilot (%47.5) ve 219’u kabin memuru 

(%52.6) olmak üzere toplam 417 uçuş ekibi çalışanından toplanmıştır. Veri toplama aracı 

olarak “Kişisel Bilgi Formu”, “Tükenmişlik Ölçeği-Kısa Formu” ve “Eş Tükenmişlik Ölçeği-Kısa 

Formu” kullanılmıştır. Verilerin analizinde Bağımsız Gruplar için t-testi ve Tek Yönlü Varyans 

Analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Gruplar arasında ortaya çıkan farkın kaynağını araştırmak amacıyla 

post hoc test olarak Scheffe testi kullanılmıştır. Ayrıca etki büyüklüğünü saptamak için eta kare (η2) 

değerine bakılmış ve hata payı üst sınırı 0.05 kabul edilmiştir. Bulgular sonucunda, mesleki 

tükenmişlik puanlarının cinsiyete, yaşa, çalışılan pozisyona ve mesleki deneyim yılına; eş tükenmişliği 

puanlarının ise romantik ilişki süresine, ilişki memnuniyeti seviyesine, partnerden destek alıp almama 

durumuna ve partnerin çalışma durumuna göre farklılaştığı bulunmuştur. Bulgular literatür ışığında 

tartışılıp yorumlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Eş Tükenmişliği, Mesleki Tükenmişlik, Uçuş Ekibi. 

 

*Bu çalışma, Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde Prof. Dr. Burhan ÇAPRİ’nin danışmanlığında Sidre 

ÇALIŞKAN tarafından hazırlanan “Uçuş Ekibinin İş-Aile Çatışmasını Yönetme Öz-Yeterliği ile Mesleki Tükenmişlik ve Eş 

Tükenmişliği Arasındaki İlişkide Ontolojik İyi Oluşun Aracılık Rolü” adlı yüksek lisans tezine dayalı olarak hazırlanmıştır. 

 

ABSTRACT 

In this study, it was aimed to examine whether the career burnout and couple burnout scores of the 

flight crew differ according to gender, age, position, years of career experience, duration of romantic 

relationship, the level of relationship satisfaction, whether or not they receive support from a romantic 

partner  and employment status of the partner. For this purpose, a relational survey model made with a 

descriptive method was used. Data were collected from a total of 417 flight crew members, including 

198 pilots (47.5%) and 219 cabin attendants (52.6%). "Personal Information Form", "Burnout 

Measure-Short Version" and "Couple Burnout Measure-Short Version" were used as data collection 

tools. Independent Groups t-test and One-Way Analysis of Variance (ANOVA) test were used in the 

analysis of the obtained data. Scheffe test was used as a post hoc test in order to investigate the source 

of the difference between the groups as a result of the ANOVA test. In addition, the eta square (η2) 

value was checked to determine the effect size and the upper margin of error was accepted as 0.05.As 

a result of these analyzes, it has been observed that career burnout scores differ according to gender, 

age, position and professional experience years. It was concluded that couple burnout scores differed 
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according to the duration of the romantic relationship, the level of relationship satisfaction, the status 

of receiving support from the partner and the working status of the partner. 

Keywords: Career Burnout, Couple Burnout, Flight Crew. 

 

GİRİŞ 

Tükenmişlik, literatürde 70’li yıllardan bu yana birçok farklı kuramcı tarafından tanımlanan ve üzerine 

araştırmalar yapılan bir kavramdır. Günümüzde hala değişik örneklemler üzerinde sebepleri, görülme 

sıklığı, eşlik eden faktörler ve çözüm yolları incelenmeye devam etmektedir.  

Bu konuda en fazla araştırma yapılan tükenmişlik modellerinden biri ise Pines’ın Psikoanalitik 

Varoluşçu Modeli’dir. Bunun sebebi, diğer tükenmişlik modellerinden farklı olarak Pines’ın modelinin 

mesleki alan haricinde insan yaşamında önem teşkil eden bir diğer alan olan romantik 

ilişkilerdeki tükenmişliği de araştırmalarına konu etmesidir (Çapri, 2013). Pines ve Aronson (1983) 

tükenmişliği, genellikle duygusal açıdan zorlayıcı şekilde ve uzun zaman süren çalışma sonucu ortaya 

çıkan, fiziksel, zihinsel ve duygusal bir yorgunluk/bitkinlik durumu olarak tanımlamıştır. Umutsuzluk, 

çaresizlik gibi duygular, fiziki yorgunluk, kişinin hem kendi benliğine hem de çevresindekilere ve 

işine yönelik tutumunun olumsuza evrilmesi dikkate değer tükenmişlik belirtileridir.  

Mesleki tükenmişlik; duygusal açıdan zorlayıcı şekilde ve uzun zaman süren çalışma sonucu ortaya 

çıkan, fiziksel, zihinsel ve duygusal bir yorgunluk/bitkinlik olarak tanımlanırken (Pines ve Aronson, 

1983) eş tükenmişliği ise romantik ilişkilerdeki gerçekler ve öznel olarak oluşturulmuş beklentiler 

arasındaki farklılığın sebep olduğu fiziksel, duygusal ve zihinsel bir yorgunluk hali olarak 

tanımlanmaktadır (Pines, 2017). 

Havacılık sektöründeki uçuş ekibinde bulunan bireylerin hem eğitimleri yoğun ve zorludur hem de 

uçuş sürecinde gerçekleştirdikleri görevler fiziksel sağlık, psikolojik iyi oluş hali ve psikolojik istikrar 

gerektirmektedir. Uçuş ekibinde yer alan kişiler rutin çalışma koşullarına sahip olmadıkları gibi, 

vardiyalı çalışmaktadırlar ve iş yerleri havada 35.000 fit yükseklikte hareket alanı kısıtlı bir uçuş 

güvertesi niteliğindedir. Bunun yanında uçuş ekibinin en önemli parçalarından biri olan pilotların, 

mesleklerini icra ederken aynı zamanda uçağın oldukça karmaşık sistemini yönetebilme konusunda 

teknik anlamda yetkin olmaları ve uçuş mürettebatının bir parçası olarak çalışma becerisine sahip 

olmaları gerekmektedir (Bor, Field ve Scragg, 2002). Çalışma gün/saatlerinin belirsizliği ve 

uzunluğunun yanında kişilerarası (hem kokpit hem yolcularla) ilişkilerde etkili dinleme ve kendini iyi 

ifade etme, duygusal anlamda dayanıklılık, stresle başa çıkma becerisi gibi özellikleri bünyesinde 

barındırması gereken kabin memurlarının da psikolojik durumu önem arz etmektedir (Partridge ve 

Goodman, 2006).  Uçuş ekibi görevlilerinin herhangi bir olumsuz durumda bazı yolcular tarafından 

fiziksel ya da sözlü şiddete maruz kalma ihtimallerinin yanı sıra bağlı bulundukları havayolu şirketinin 

yaptırımlarına uğramaları da söz konusudur (Ozturk, 2020). Mürettebatın hemen hemen her uçuşta 

değişmesi de kişilerin iş ortamında çalışma arkadaşlarıyla yakın ilişkiler geliştirmesini engellemekte, 

bir başka deyişle stresi/tükenmişliği önleyebilecek önemli bir destek kaynağının da önünü 

kapatmaktadır (Bor ve Hubbard, 2006). 

Bunlara ek olarak 2020 yılının Mart ayında başlayan Covid-19 pandemi sürecinde yaşanan kapanma 

ve karantina süreçleri, beklenmeyen gelişmeler, kaygılı ruh hali, tekrar eden olumsuz düşünceler ve 

yakınları kaybetme riskinin getirdiği korkunun da havacılık alanında çalışan bireyler açısından 

tükenmişlik ve psikolojik iyi oluş haliyle ilgili dikkate değer bir etken olduğu düşünülebilir. Çoğu 

mesleğin uzaktan yapılabildiği bu dönemde iş yerinde yüz yüze çalışmak zorunda kalan uçuş ekipleri; 

mesai saatleri boyunca maske ve eldiven takmak durumunda kalmış, bunu yaparken her an virüsün 

sağlıklarını tehlikeye sokması ve sonrasında virüsü evlerine taşıyarak kendi ailelerine bulaştırma 

riskiyle karşı karşıya kalmışlardır. Ayrıca Covid-19’a yakalandığı için bir süre uçuşta yer alamayan 

meslektaşlarının yerine de çalıştıklarından ötürü iş yükleri de ekstra artmış, böylelikle yaşadıkları 

stresin seviyesi de yükselmiştir. Tüm bunlar uçuş ekibinde yer alan kişilerin meslek hayatlarında 

tükenmişlik yaşamalarına katkı sağlamıştır (Çakı, Uludağ Güler ve Ünal, 2022). Bu daha fazla 
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tükenme eğiliminin ise yaşadıkları iş-aile çatışmasını yönetme noktasında da belli zorlukları 

beraberinde getirmesi olası görünmektedir.   

Buradan hareketle bu araştırmanın amacı uçuş ekibinin mesleki tükenmişlik ve eş tükenmişliği 

puanlarının cinsiyete, yaşa, çalışılan pozisyona, mesleki deneyim yılına, romantik ilişki süresine, ilişki 

memnuniyeti seviyesine, romantik partnerden destek alıp almama durumuna ve partnerin çalışma 

durumuna göre farklılaşıp farklılaşmadığının incelenmesidir. 

 

GELİŞME 

Yöntem 

Bu araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır.  

Çalışma Grubu 

198’i pilot (% 47.5) ve 219’u kabin memuru (% 52.6) olmak üzere toplam 417 uçuş ekibi çalışanından 

oluşan çalışma grubu, Türkiye Havayolu Pilotları Derneği (TALPA), Havayolları Kabin Memurları 

Derneği (TASSA)aracılığıyla, havayolu şirketleriyle veya bizzat (yüz yüze/ online) irtibata geçilerek 

oluşturulmuştur. Çalışma grubunda yer alan 176’sı (% 42.2) kadın, 241’i (% 57.8) erkek cinsiyetine 

sahip olan katılımcıların 134’ü 21-30 yaş (% 32.1), 180’i 31-40 yaş (% 43.2), 68’i 41-50 yaş (% 16.3) 

ve 35’i ise 51 ve üstü yaş (% 8.4) aralığındadır. Katılımcıların 101’i (% 24.2’si) kaptan pilot, 97’si (% 

23.3) yardımcı pilot, 67’si (% 16.1) kabin amiri, 152’si (% 36.5) kabin memuru pozisyonunda 

çalışmakta; 269’u (% 64.5) 1-10 yıl, 81’i (% 19.4) 11-20 yıl, 44’ü (% 10.6) 21-30 yıl, 23’ü (% 5.5) 31 

ve üzeri yıldır söz konusu mesleklerine devam etmektedir. Katılımcıların 90’ının (% 21.6) 0-1 yıl, 

136’sının (% 32.6) 2-5 yıl, 82’sinin (% 19.7) 6-10 yıl, 109’unun (% 26.1) 10+ yıldır partneriyle ilişkisi 

devam etmektedir. Bu ilişkilerinden katılımcıların 23’ü (% 5.5) hiç memnun değil, 29’u (% 7) 2 

derece memnun, 79’u (% 18.9) 3 derece memnun, 126’sı (% 30.2) 4 derece memnun, 160’ı (% 38.4) 

çok memnun olduğunu ifade etmiştir. Katılımcıların 328’i (%78.7) romantik ilişkilerinde partnerinden 

destek almakta, 89’u (% 21.3) partnerinden destek alamamaktadır. Katılımcıların 319’unun (% 76.5) 

partneri çalışmakta, 98’inin (% 23.5) partneri çalışmamaktadır.   

Veri Toplama Araçları 

Veri toplama aracı olarak “Kişisel Bilgi Formu”, “Tükenmişlik Ölçeği-Kısa Formu” ve “Eş 

Tükenmişlik Ölçeği-Kısa Formu” kullanılmıştır.  

Kişisel Bilgi Formu: Araştırmacılar tarafından hazırlanan bu formda katılımcıların cinsiyete, yaşa, 

çalışılan pozisyona, mesleki deneyim yılına, romantik ilişki süresine, ilişki memnuniyeti seviyesine, 

romantik partnerden destek alıp almama durumuna ve partnerin çalışma durumlarına ilişkin bilgileri 

yer almaktadır.  

Tükenmişlik Ölçeği-Kısa Formu (TÖ- KF): Pines ve Aronson’un (1988) 21 maddeden oluşan 

Tükenmişlik Ölçeği’nin (TÖ) yerine, araştırmacı ve uygulayıcıların ihtiyacını karşılamaya yönelik 

olarak daha az maddeden oluşan kullanımı kolay bir ölçme aracı oluşturmak amacıyla, 10 maddelik 

kısa formu Pines (2005) tarafından uyarlanmıştır. TÖ-KF, kişilerin mesleki tükenmişlik düzeyini 

ölçmek üzere yedi dereceli (1 Hiçbir zaman ve 7 Her zaman) bir ölçek üzerinde görüşmecilerin 

beyanına dayalı (self-report) olarak cevaplanmaktadır. Mesleki tükenmişlik puanını hesaplamak için 

tüm maddelere verilen puanlar toplanıp 10’a bölünmektedir. Bu ölçeğin oluşturulma amacı ise 

cevaplayanların iş ortamı ve mesleklerine dair tükenmişlik düzeyini ölçmektir. Farklı etnik köken, 

meslek ve öğrenci gruplarından elde edilen verilerle hesaplanan ölçeğin iç tutarlık katsayılarının .85 

ile .92 arasında değiştiği gözlenmiştir. Ölçeğin Türkçe uyarlama geçerlik, güvenirlik çalışması Çapri 

(2013) tarafından yapılmıştır. Çapri (2013) tarafından 4 hafta arayla gerçekleştirilen test tekrar test 

güvenirlik katsayısı .88, iç tutarlık güvenirlik katsayısı ise .91 olarak rapor edilmiştir. Bu araştırmanın 

verilerinden elde edilen iç tutarlık güvenirlik katsayısı .92 olarak bulunmuştur. 

Eş Tükenmişlik Ölçeği- Kısa Formu (ETÖ-KF): Pines’in (1996) 21 maddeden oluşan Eş 

Tükenmişlik Ölçeği’nin (ETÖ) yerine, Pines, Neal, Hammer, ve Icekson (2011) tarafından araştırmacı 



6th INTERNATIONAL EDUCATION AND INNOVATIVE SCIENCES CONGRESS 

(November 24-25, 2022 / Burdur Mehmet Akif Ersoy University) 
 

36 

ve uygulayıcıların ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak daha az maddeden oluşan kullanımı kolay bir 

ölçme aracı oluşturmak amacıyla, 10 maddelik kısa formu geliştirilmiştir. Pines’in (2005) 10 maddelik 

TÖ-KF’nin eş ilişkileri (evlilik, sözlülük, nişanlılık ve flört gibi) için uyarlanmış halidir. Sorular yedi 

puan türü (1 Hiçbir zaman ve 7 Her zaman) olan bir derecelendirme sistemiyle katılımcıların beyanına 

dayalı (self-report) olarak cevaplanabilecek şekilde hazırlanmıştır. Eş tükenmişliği puanını 

hesaplamak için tüm maddelere verilen puanlar toplanıp 10’a bölünmektedir. Bu ölçeğin oluşturulma 

amacı ise cevaplayanların romantik ilişkilerindeki tükenmişlik düzeyini ölçmektir. Tükenmişlikle ilgili 

iki ölçeğin arasındaki fark Tükenmişlik Ölçeği’ndeki soru maddelerinden “İnsanlar ile ilgili hayal 

kırıklığına uğramış” cümlesindeki “insanlar” sözcüğünün Eş Tükenmişlik Ölçeği’nde “eş/partner” 

sözcüğü olarak değiştirilerek kullanılmasıdır. Evli bireylerden elde edilen verilerle hesaplanan ölçeğin 

iç tutarlık katsayılarının evli kadınlar için .94, evli erkekler için ise .95 olduğu bulunmuştur. Ölçeğin 

Türkçe uyarlama geçerlik, güvenirlik çalışması Çapri (2013) tarafından yapılmıştır. Çapri (2013) 

tarafından 4 hafta arayla gerçekleştirilen test tekrar test güvenirlik katsayısı .90, iç tutarlık güvenirlik 

katsayısı ise .91 olarak rapor edilmiştir. Bu araştırmanın verilerinden elde edilen iç tutarlık güvenirlik 

katsayısı .96 olarak bulunmuştur. 

Verilerin Analizi 

Elde edilen verilerin analizinde Bağımsız Gruplar için t-testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi 

(ANOVA) testi kullanılmıştır. ANOVA testi sonucunda gruplar arasında ortaya çıkan farkın kaynağını 

araştırmak amacıyla post hoc test olarak Scheffe testi kullanılmıştır. Ayrıca etki büyüklüğünü 

saptamak için eta kare (η2) değerine bakılmış ve hata payı üst sınırı 0.05 kabul edilmiştir. 

Bulgular 

Bu bölümde uçuş ekibinin mesleki tükenmişlik ve eş tükenmişliği puanlarının cinsiyete, yaşa, çalışılan 

pozisyona, mesleki deneyim yılına, romantik ilişki süresine, ilişki memnuniyeti seviyesine, romantik 

partnerden destek alıp almama durumuna ve partnerin çalışma durumuna göre farklılaşıp 

farklılaşmadığına yönelik yapılan analiz sonuçlarına yer verilmiştir. 

 

Tablo 1. Uçuş Ekibinin Mesleki Tükenmişlik Ölçeği ve Eş Tükenmişlik Ölçeği Puanlarının Cinsiyete 

Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığına Yönelik t Testi Sonuçları 

Cinsiyet                                                           n X̅ Ss. t p 

 

η2 

Mesleki Tükenmişlik Kadın 176 3.38 1.23 3.28 .001* .32 

Erkek 241 2.97 1.27 
  

 

 

 Eş Tükenmişliği 

 

Evet 

 

174 

 

2.93 

 

1.14 

 

-3.01 

 

.003* 

 

0.28 

Hayır 243 3.30 1.33    

*p<.05 Uygulanan testin ismi: Bağımsız Örneklemler t-Testi 

 

Tablo 1. incelediğinde, uçuş ekibinin cinsiyetlerine göre mesleki tükenmişlik puanlarının farklılaşıp 

farklılaşmadığını belirlemek amacıyla yapılan bağımsız gruplar için t testi sonucunda; mesleki 

tükenmişlik toplam puanları (t415 =3.28, p<.05) açısından kadın katılımcılar lehine anlamlı bir fark 

bulunmuştur. Buna ek olarak, elde edilen eta kare değerlerine göre cinsiyetin mesleki tükenmişlik 

toplam puanlarına (η2 = .32) etkisinin küçük düzeyde bulunmuştur. 

Uçuş ekibinin cinsiyetlerine göre eş tükenmişlik puanlarının farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek 

amacıyla yapılan bağımsız gruplar için t testi sonucunda; eş tükenmişlik toplam puanları (t415 =2.10, 

p<.05) açısından kadın katılımcılar lehine anlamlı bir fark bulunmuştur. Buna ek olarak, elde edilen 

eta kare değerlerine göre cinsiyetin eş tükenmişlik toplam puanlarına (η2 = .32) etkisinin küçük 

düzeyde bulunmuştur. 
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Tablo 2. Uçuş Ekibinin Mesleki Tükenmişlik Ölçeği ve Eş Tükenmişlik Ölçeği Puanlarının Yaşa, 

Çalışılan Pozisyona ve Mesleki Deneyim Yılına Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığına İlişkin Tek Yönlü 

Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları 

MESLEKİ TÜKENMİŞLİK                                                       n X̅ Ss. F p Anlamlı Fark η2 

Yaş 21-30 (1) 134 3.23 1.35 3.77 .011* 1, 2 > 3, 4 .027 

31-40 (2) 180 3.28 1.30 
  

  

41-50 (3) 68 2.81 .99 
  

  

51 ve üstü 

(4) 

35 2.73 1.06 

  

  

Toplam 417 3.14 1.27     

Çalışılan Pozisyon Kaptan Pilot (1) 101 2.80 1.10 6.17 .000* 3>1 .043 

Yardımcı Pilot 

(F/O) (2) 

97 2.98 1.40 
  

4>1,2  

Kabin Amiri (3) 67 3.19 .92 
  

  

Kabin Memuru 

(4) 

152 3.45 1.35 

  

  

Toplam 417 3.14 1.27     

Mesleki Deneyim Yılı     1-10 yıl (1) 269 3.22 1.34 2.94 .033* 1,2>3 .021 

    11-20 yıl (2) 81 3.22 1.15 
  

  

    21-30 yıl (3) 44 2.71 .94 
  

  

    31 ve üzeri yıl   

(4) 

23 2.76 1.20 

  

  

     Toplam 417 3.14 1.27     

EŞ TÜKENMİŞLİĞİ 
 n X̅ Ss. 

F p 

Anlamlı 

Fark 

η2 

Yaş 21-30 134 2.77 1.55 .90 .444  - 

 31-40 180     2.69 1.57     

 41-50    68 2.56 1.42     

 51 ve üstü 35 2.34 1.09     

 Toplam 417 2.67 1.50     

Çalışılan Pozisyon Kaptan Pilot 101 2.47 1.37 2.41 .066  - 

 
Yardımcı Pilot 

(F/O) 

97 2.45 1.46 

  

  

 Kabin Amiri 67 2.87 1.41     

 Kabin Memuru 152 2.85 1.63     

 Toplam 417 2.67 1.50     

Mesleki Deneyim Yılı 1-10 yıl 269 2.70 1.54 2.43 .064  - 

 11-20 yıl 81 2.88 1.63     

 21-30 yıl 44 2.40 1.19     

     31 ve üzeri yıl 23 2.03 .91     

     Toplam 417 2.67 1.50     

*p<.05 Kullanılan Test: Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) 

 

Tablo 2 incelendiğinde, uçuş ekibinin yaşlarına göre mesleki tükenmişlik puanlarının farklılaşıp 

farklılaşmadığını belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda, uçuş 

ekibinin yaşlarına göre mesleki tükenmişlik puanlarında anlamlı bir fark bulunmuştur (F3-413= 3.77, 

p<.05). Ortaya çıkan bu farkın kaynağını araştırmak amacıyla yapılan Scheffe testi sonuçlarına göre; 

mesleki tükenmişlik toplam puanları (t401.47 =-3.01, p<.05) açısından yaşı daha küçük olan katılımcılar 

lehine anlamlı bir fark bulunmuştur. Bu durumda yaş azaldıkça mesleki tükenmişlik puanlarının da 

yükselmekte olduğu söylenebilir. Buna ek olarak, elde edilen eta kare değerlerine göre yaşın mesleki 

tükenmişlik puan ortalamalarına (η2= .03) etkisi küçük düzeyde bulunmuştur. Uçuş ekibinin yaşlarına 

göre eş tükenmişliği toplam puanlarının farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla yapılan tek 

yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda, uçuş ekibinin yaşlarına göre uçuş ekibinin yaşlarına göre 

eş tükenmişliği toplam (F3-413 =.444, p>.05) puanlarında anlamlı bir fark bulunmamıştır.  
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Uçuş ekibinin çalışılan pozisyona göre mesleki tükenmişlik puanlarının farklılaşıp farklılaşmadığını 

belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda, uçuş ekibinin çalışılan 

pozisyon göre mesleki tükenmişlik puanlarında anlamlı bir fark bulunmuştur (F3-413= 6.17, p<.05). 

Ortaya çıkan bu farkın kaynağını araştırmak amacıyla yapılan Scheffe testi sonuçlarına göre; kabin 

amiri pozisyonunda çalışanların aldığı puanların kaptan pilot pozisyonunda çalışanlara göre daha 

yüksek, kabin memuru pozisyonunda çalışanların aldığı puanların kaptan pilot ve yardımcı pilot 

pozisyonundaki uçuş görevlilerinden mesleki tükenmişlik puanlarının daha yüksek olduğu 

görülmektedir. Bu durumda kabin memuru ve kabin amirlerinin mesleki tükenmişlik puanlarının da 

yükselmekte olduğu söylenebilir. Buna ek olarak, elde edilen eta kare değerlerine göre çalışılan 

pozisyonun mesleki tükenmişlik puan ortalamalarına (η2= .04) etkisi küçük düzeyde bulunmuştur. 

Uçuş ekibinin çalışılan pozisyona göre eş tükenmişliği toplam puanlarının farklılaşıp farklılaşmadığını 

belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda, uçuş ekibinin çalışılan 

pozisyona göre eş tükenmişliği toplam (F3-413 =.066, p>.05) puanlarında anlamlı bir fark 

bulunmamıştır. 

Uçuş ekibinin mesleki deneyim yılına göre mesleki tükenmişlik puanlarının farklılaşıp 

farklılaşmadığını belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda, uçuş 

ekibinin mesleki deneyim yılına göre mesleki tükenmişlik puanlarında anlamlı bir fark bulunmuştur 

(F3-413=2.94, p<.05). Ortaya çıkan bu farkın kaynağını araştırmak amacıyla yapılan Scheffe testi 

sonuçlarına göre; 0-10 yıl, 11-20 yıldır bu mesleği yapanların aldığı puanların 21-30 yıldır bu mesleği 

yapanlara göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu durumda mesleki deneyim yılı azaldıkça 

tükenmişlik puanlarının da yükselmekte olduğu söylenebilir. Buna ek olarak, elde edilen eta kare 

değerlerine göre mesleki deneyim yılının mesleki tükenmişlik puan ortalamalarına (η2= .02) etkisi 

küçük düzeyde bulunmuştur. Uçuş ekibinin mesleki deneyim yılına göre eş tükenmişliği toplam 

puanlarının farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi 

(ANOVA) sonucunda, uçuş ekibinin mesleki deneyim yılının eş tükenmişliği toplam (F3-413 =.064, 

p>.05) puanlarında anlamlı bir fark bulunmamıştır. 

 

Tablo 3. Uçuş Ekibinin Eş Tükenmişlik Ölçeği ve Mesleki Tükenmişlik Ölçeği Puanlarının 

Romantik Partnerden Destek Alıp Almama, Partnerin Çalışma Durumuna ve Romantik İlişki 

Memnuniyeti Seviyesine Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığına Yönelik t Testi Sonuçları  

EŞ TÜKENMİŞLİĞİ                                            n X̅ Ss. t p 

 

η2 

Partner Desteği Evet 328 2.34 1.26 -8.05 .000* 1.03 

Hayır 89 3.89 1.70 
  

 

Partner Çalışma 
Evet 

Hayır 

319 

98 

2.72 

2.48 

1.54 

1.38 

1.38 .167 - 

İlişki Memnuniyeti 
Hiç 

Değilim 

23 4.78 1.72 7.98 .000* 1.95 

 
Çok 

Memnunum 

160 1.84 1.03    

MESLEKİ TÜKENMİŞLİK        

Partner Desteği Evet 328 3.03 1.22 -3.61 .000* .43 

Hayır 89 3.57 1.36 
  

 

Partner Çalışma 

Evet 

Hayır 

319 

98 

3.26 

2.76 

 

1.30 

1.08 

 

3.80 .000* 0.39 

İlişki Memnuniyeti 

Hiç 

Değilim 

 

23 3.97 1.55 3.58 .001* .95 

 
Çok 

Memnunum 

160 2.76 1.19    

*p<.05 Uygulanan testin ismi: Bağımsız Örneklemler t-Testi 
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Tablo 3 incelediğinde, uçuş ekibinin romantik partnerden destek alıp almama durumuna göre eş 

tükenmişlik puanlarının farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla yapılan bağımsız gruplar 

için t testi sonucunda; eş tükenmişlik toplam puanları (t115.21 =-8.05, p<.05) açısından partnerinden 

destek almayan katılımcılar lehine anlamlı bir fark bulunmuştur. Buna ek olarak, elde edilen eta kare 

değerlerine göre romantik partnerden destek alıp almama durumunun eş tükenmişlik toplam 

puanlarına (η2 = 1.04) etkisinin büyük düzeyde bulunmuştur. Uçuş ekibinin romantik partnerden 

destek alıp almama durumuna göre mesleki tükenmişlik puanlarının farklılaşıp farklılaşmadığını 

belirlemek amacıyla yapılan bağımsız gruplar için t testi sonucunda; mesleki tükenmişlik toplam 

puanları (t415 =-3.61, p<.05) açısından partnerinden destek almayan katılımcılar lehine anlamlı bir fark 

bulunmuştur. Buna ek olarak, elde edilen eta kare değerlerine göre romantik partnerden destek alıp 

almama durumunun mesleki tükenmişlik toplam puanlarına (η2 = .43) etkisinin küçük düzeyde 

bulunmuştur. 

Uçuş ekibinin partnerin çalışma durumuna göre eş tükenmişlik puanlarının farklılaşıp 

farklılaşmadığını belirlemek amacıyla yapılan bağımsız gruplar için t testi sonucunda; eş tükenmişlik 

puanları (t415 =1.38, p>.05) açısından herhangi anlamlı bir fark bulunmamıştır. Uçuş ekibinin partnerin 

çalışma durumuna göre mesleki tükenmişlik puanlarının farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek 

amacıyla yapılan bağımsız gruplar için t testi sonucunda; mesleki tükenmişlik toplam puanları (t191.30 

=3.80, p<.05) açısından partneri çalışan katılımcılar lehine anlamlı bir fark bulunmuştur. Buna ek 

olarak, elde edilen eta kare değerlerine göre romantik partnerin çalışma durumunun mesleki 

tükenmişlik toplam puanlarına (η2 =0.39) etkisinin küçük düzeyde olduğu bulunmuştur. 

Uçuş ekibinin romantik ilişkisinden memnun olma düzeyine göre eş tükenmişlik puanlarının 

farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla yapılan bağımsız gruplar için t testi sonucunda; eş 

tükenmişlik toplam puanları (t24.31 =7.98, p<.05) açısından ilişkisinden memnun olmayan katılımcılar 

lehine anlamlı bir fark bulunmuştur. Buna ek olarak, elde edilen eta kare değerlerine göre romantik 

ilişkisinden memnun olma düzeyinin eş tükenmişlik toplam puanlarına (η2=1.95) etkisinin büyük 

düzeyde bulunmuştur. Uçuş ekibinin romantik ilişkisinden memnun olma düzeyine göre mesleki 

tükenmişlik puanlarının farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla yapılan bağımsız gruplar 

için t testi sonucunda; mesleki tükenmişlik toplam puanları (t25.85 =3.58, p<.05) açısından ilişkisinden 

memnun olmayan katılımcılar lehine anlamlı bir fark bulunmuştur. Buna ek olarak, elde edilen eta 

kare değerlerine göre romantik ilişkisinden memnun olma düzeyinin mesleki tükenmişlik toplam 

puanlarına (η2 = .95) etkisinin büyük düzeyde bulunmuştur. 

 

Tablo 4. Uçuş Ekibinin Eş Tükenmişlik Ölçeği ve Mesleki Tükenmişlik Ölçeği Puanlarının 

Romantik İlişki Süresine Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığına İlişkin Tek Yönlü Varyans Analizi 

(ANOVA) Sonuçları 

 EŞ TÜKENMİŞLİĞİ                                          n X̅ Ss. F p 

Anlamlı 

Fark 

η2 

İlişki Süresi 0-1 yıl (1) 90 3.11 1.59 5.62 .001* 1,2>3,4 .039 

2-5 yıl (2) 136 2.76 1.60 
  

  

6-10 yıl 

(3) 

82 2.55 1.51 
  

  

10+ yıl 

(4) 

109 2.27 1.16 

  

  

Total 417 2.67 1.50     

MESLEKİ 

TÜKENMİŞLİK 

    

  

  

İlişki Süresi 0-1 yıl (1) 90 3.42 1.39 5.80 .001* 1,2,3>4 .040 

 2-5 yıl (2) 136 3.26 1.32     

 
6-10 yıl 

(3) 

82 3.19 1.28 

  

  

 
10+ yıl 

(4) 

109 2.74 .97 

  

  

 Total 417 3.14 1.27     
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*p<.05 Kullanılan Test: Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) 

 

Tablo 4 incelendiğinde, uçuş ekibinin romantik ilişki süresine göre eş tükenmişlik puanlarının 

farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) 

sonucunda, uçuş ekibinin romantik ilişki süresine göre mesleki tükenmişlik puanlarında anlamlı bir 

fark bulunmuştur (F3-413= 5.62, p<.05). Ortaya çıkan bu farkın kaynağını araştırmak amacıyla yapılan 

Scheffe testi sonuçlarına gore 0-1 yıl, 2-5 yıl süredir ilişkisi devam edenlerin aldığı puanların ilişkisi 

6-10 yıl ve 10 yıldan fazla süredir devam edenlere göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu 

durumda romantik ilişki süresi azaldıkça tükenmişlik puanlarının da yükselmekte olduğu söylenebilir. 

Buna ek olarak, elde edilen eta kare değerlerine göre romantik ilişki süresinin eş tükenmişlik puan 

ortalamalarına (η2= .04) etkisi küçük düzeyde bulunmuştur. uçuş ekibinin romantik ilişki süresine 

göre mesleki tükenmişlik puanlarının farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla yapılan tek 

yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda, uçuş ekibinin romantik ilişki süresine göre mesleki 

tükenmişlik puanlarında anlamlı bir fark bulunmuştur (F3-413=5.80, p<.05). Ortaya çıkan bu farkın 

kaynağını araştırmak amacıyla yapılan Scheffe testi sonuçlarına göre; 0-1 yıl, 2-5 yıl, 6-10 yıl süredir 

ilişkisi devam edenlerin aldığı puanların ilişkisi 10 yıldan fazla süredir devam edenlere göre daha 

yüksek olduğu görülmektedir. Bu durumda romantik ilişki azaldıkça tükenmişlik puanlarının da 

yükselmekte olduğu söylenebilir. Buna ek olarak, elde edilen eta kare değerlerine göre romantik ilişki 

süresinin mesleki tükenmişlik puan ortalamalarına (η2= .04) etkisi küçük düzeyde bulunmuştur. 

 

SONUÇ 

Tartışma 

Uçuş ekibinin mesleki tükenmişlik puanı açısından cinsiyete göre kadınların lehine anlamlı bir 

farklılık olduğu tespit edilmiştir. Ortalamalar karşılaştırıldığında kadınların, erkeklere nazaran daha 

yüksek mesleki tükenmişlik ortalamalarına sahip olduğu görülmüştür. Araştırmanın bu bulgusu 

literatürdeki araştırmaları (Caccese ve Mayerberg, 1984; Etzion ve Pines, 1986; Himle ve Jayaratne, 

1987; Cordes ve Dougherty, 1993; Jackson, 1993; Çimen, 2000; Laes ve Laes, 2001; Şanlı, 2006; 

Çapri ve Gökçakan, 2007; Norlund, Reuterwall, Höög, Lindahl, Janlert ve Birgander, 2010; Yeşil 

Kocagazioğlu, 2019; Karakuş ve Çapri, 2020; Roohani ve Iravani, 2020) destekler nitelikte 

bulunmuştur. Diğer yandan elde edilen bu sonucun aksine tükenmişlik puanının cinsiyete göre 

farklılaşmadığı (Dillon ve Tanner, 1995; Duquette, Kérouac, Sandhu, Ducharme ve Saulnier, 1995; 

Yıldırım, 2008; Kaplan Güler, 2016; Yeğen, 2019; Baştürk, 2020; Demirkol, 2006; Aydoğan, 2008; 

Rai, 2010; Erol, 2018; Hurşitoğlu, 2018) yönündeki araştırma sonuçlarıyla farklılık gösterdiği göze 

çarpmaktadır. Araştırma sonucunun bu yönde çıkmasının sebebi kadınların özellikle ataerkil –her ne 

kadar son yıllarda bu azalmış da olsa- toplumlarda hüküm süren cinsiyet rollerinden kaynaklı olarak 

mesleklerini yaptıkları iş haricinde bir tam zamanlı iş (ev işi, çocuk bakımı gibi sorumluluklar getiren) 

daha yapmaları ile açıklanabilir. Kadınlar iş yerindeki ayrımcılık, taciz, mobbing gibi olumsuz 

durumları yaşamanın yanında; ailesine ve (varsa) çocuğuna istediği gibi zaman ayıramamanın, eve 

dair iş yüküne yetişememenin getirdiği suçluluk, yorgunluk, kendini eleştirme gibi olumsuz duygulara 

maruz kalmaktadır (Etzion ve Pines, 1986). Ayrıca kültürün etkisiyle ortaya çıktığı düşünülen stresli 

durumları çevresiyle paylaşma veya stresi dışa vurma (ağlama, hastalanma, çökkün davranma) 

davranışı kadınlarda yaygınken, yaşanan stresli durumu görmezden gelme davranışının erkeklerde 

daha yaygın olması da kadınların tükenmişlik seviyesinin erkeklerden daha yüksek çıkmasını 

açıklayabilir (Komarovsky, 1950). 

Benzer şekilde uçuş ekibinin eş tükenmişlik puanı açısından cinsiyete göre kadınların lehine anlamlı 

bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. Ortalamalar karşılaştırıldığında kadınların, erkeklere nazaran daha 

yüksek ortalamaya sahip olduğu görülmüştür. Araştırmanın bu bulgusu literatürdeki araştırma 

sonuçları (Pines. 1989; Laes ve Laes, 2001; Çapri, 2008; Pamuk ve Durmuş, 2015; Kızıldağ, 2015; 

Candemir Karaburç, 2017; Pines,2017; Uluç, 2018; Karakuş ve Çapri, 2020) ile benzerlik gösterirken, 

cinsiyetin eş tükenmişlik puanını farklılaştırmadığına (Doğan, 2018; Yaman ve Eryiğit, 2018) dair 

araştırmalardan ise ayrılmaktadır. Bu bulguların, eş tükenmişliğinin en büyük sebeplerinden biri olan 
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gerçekdışı beklentilere kadınların erkeklerden daha fazla sahip olmasıyla açıklanabileceği 

düşünülebilir. Pines’ın (1989) Psikoanalitik Varoluşçu yaklaşımıyla bu bulgu ele alındığında ise 

kadınların romantik ilişkiyi hayatında erkeklere nazaran daha ön planda tutarak hayatına anlam 

katacak önemli bir kaynak olarak görmesi; enerji ve özverisini daha çok ilişkiye aktarmasıyla 

açıklanabilir. Elbette bu durumu kişilerin içinde yetiştiği toplumun da etkileme olasılığı söz konusu 

olabilir. Özellikle Türk toplumu romantik ilişkileri yürütme ya da ayakta tutma noktasında 

sorumluluğun büyük kısmını kadınlara yükleyen “Yuvayı dişi kuş yapar” gibi topluma mal olmuş 

atasözleri ile de kadın ve erkeklerin zihninde romantik ilişkilerde üstlenilecek rolleri şekillendiren bir 

kültürel özelliği ön plana çıkarabilmektedir. Buna bağlı olarak kadınlar ilişkinin sorumluluğunu üstüne 

almayı, erkekler ise sorumluluğu partnerine devretmeyi öğreniyor ve bir noktadan sonra -bu rol 

üstlenme ve devretme seviyelerine göre değişmekle beraber- kişi ilişki sorumlulukları altında ezilerek 

tükenmişlik yaşamaya başlıyor olabilir. 

Uçuş ekibinin mesleki tükenmişlik puanı açısından yaşa göre anlamlı bir farklılaşma olduğu tespit 

edilmiştir. Bulgulara göre 21-30 yaş ve 31-40 yaş aralığındaki çalışanların aldığı tükenmişlik puanı, 

41-50 yaş ve 51 yaş ile üzeri aralığındaki çalışanların aldığı tükenmişlik puanlarından daha yüksektir. 

Böylelikle farklılaşmanın yaşı daha ileri olan yaş aralığındaki çalışanların lehine olduğunu söylemek 

mümkündür. Araştırmanın bu bulgusu literatürdeki benzer araştırma sonuçlarını (Maslach ve Jackson, 

1981; Poulin ve Walter, 1993;Girgin, 1995; Laub, 1998; Pirjo ve Seppo, 1999; Çimen, 2000; Maslach, 

Schaufeli ve Leiter, 2001; Şanlı, 2006; Çapri ve Gökçakan, 2007; Şeker ve Zırhlıoğlu, 2009; Çalışkan, 

2016; Fang, 2017; Yeğen, 2019; Yeşil Kocagazioğlu, 2019) desteklerken, tükenmişlik puanının yaş 

değişkenine göre farklılaşmadığı sonucuna ulaşan (Sarros ve Sarros, 1992; Duquette vd., 1995; 

Konert, 1997; Brewer ve Shapard, 2004; Budak ve Sürgevil, 2005; Ahola, Honkonen, Virtanen, 

Aromaa ve Lönnqvist, 2008; Arı, 2011) araştırma sonuçları ile farklılık göstermektedir. Araştırma 

bulgularının yaşı daha ileri olanların lehine çıkma sebebi; bu uçuş görevlilerinin zaman içinde genç 

uçuş görevlilerinden daha fazla olumlu/olumsuz durum deneyimlemeleri ve böylece başa çıkma 

becerilerinin gelişmiş olmasıyla açıklanabilir (Brewer ve Shapard, 2004). Ayrıca yaşı daha genç olan 

kişilerin meslekten (mesleki doyum, çalışma şartları vb. açılardan) beklentileri yaşı daha ileri 

olanlardan daha fazla ve gerçekdışı olabilir. Bu da tükenmişlik durumlarının artmasının sebeplerinden 

biri olarak düşünülebilir (Girgin, 1995). 

Öteki yandan uçuş ekibinin eş tükenmişlik puanı açısından yaşa göre anlamlı bir farklılaşma olmadığı 

tespit edilmiştir. Araştırmanın bu bulgusu literatürdeki araştırmaları (Çapri, 2008; Candemir Karaburç, 

2017; Doğan, 2018; Uluç, 2018) destekler. Bu sonucun, kişinin eş tükenmişliği seviyesinin kaç 

yaşında olduğundan ziyade romantik ilişkisinin kaç yaşındayken başlamış olduğu ve ilişkisinin ne 

kadar süredir devam ettiği ile açıklanabileceği söylenebilir. 

Uçuş ekibinin mesleki tükenmişlik puanı açısından çalışılan pozisyona göre anlamlı bir farklılaşma 

olduğu tespit edilmiştir. Bulgulara göre kabin amiri pozisyonunda çalışanların aldığı puanların kaptan 

pilot pozisyonunda çalışanlara göre daha yüksek, kabin memuru pozisyonunda çalışanların aldığı 

puanların kaptan pilot ve yardımcı pilot pozisyonunda çalışanlara göre daha yüksek olduğu göze 

çarpmaktadır. Araştırmanın bu bulgusu literatürdeki benzer araştırma sonuçları (Maslach ve Jackson, 

1985; Fang, 2017) tarafından desteklenirken, mesleki tükenmişlik puanının mesleki pozisyona göre 

farklılaşmadığı sonucuna ulaşan (Gaines ve Jermier, 1983; Şanlı, 2006) araştırma sonuçları ile farklılık 

göstermektedir. Araştırma bulguları pilotların kokpitte yolculardan bağımsız, uçuşun teknik kısmıyla 

ilgilenirken; kabin memurlarının birebir yolcularla iletişim halinde olmasıyla açıklanabilir. Kabin 

memurları yolcuların refah içinde bir yolculuk geçirebilmesi için taleplerini güler yüzlü Partridge ve 

Goodman’ın (2006) tabiriyle plastik gülüşle yerine getirmeye çalışmak, farklı yaş gruplarından ve 

kültürden (uluslararası uçuşlarda farklı dilden) insanlarla iletişim kurmak için çabalamak, acil 

(türbülans, sağlık problemi vb.) bir durumda yolcuları profesyonelce sakinleştirmek, tüm bunların 

yanında kokpitle de bağlantı içerisinde olmak gibi birçok sorumluluk getiren bir mesleki role sahiptir 

(Çetingüç, 2019). Bu denli zorlu sorumluluklar barındıran bir mesleki role sahip kabin memurlarının 

tükenmişlik düzeyinin pilotlardan daha yüksek çıkması hem literatür hem de pratik açıdan 

bakıldığında öngörülebilir bir sonuçtur. Kabin amirlerinin tükenmişlik düzeyinin yüksek olmasında ise 

kabin memurlarının yukarıda bahsedilen sorumluluklarına ek olarak uçuş esnasında tüm kabin 

kısmının işleyişinden sorumlu olmalarının önemli bir payı olabilir.  
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Diğer yandan uçuş ekibinin eş tükenmişlik puanı açısından çalışılan pozisyona göre anlamlı bir 

farklılaşma olmadığı tespit edilmiştir. Araştırmanın bu bulgusu literatürdeki araştırmaları (Doğan, 

2018) destekler. Diğer yandan elde edilen bu sonucun aksine literatürde çalışılan pozisyona eş 

tükenmişlik puanını farklılaştırdığına (Çapri, 2008) dair araştırmalardan ayrılmaktadır. Uçuş ekibinin 

eş tükenmişlik puanı açısından mesleki deneyim yılına göre anlamlı bir farklılaşma olmadığı tespit 

edilmiştir. Araştırmanın bu bulgusu literatürdeki eş tükenmişliğinin mesleki deneyim yılına göre 

farklılaştığı araştırma sonuçlarından (Laes ve Laes, 2001; Çapri, 2008; Karakuş ve Çapri, 2020) 

ayrılmaktadır. 

Uçuş ekibinin mesleki tükenmişlik puanı açısından mesleki deneyim yılına göre anlamlı bir 

farklılaşma olduğu tespit edilmiştir. Bulgulara göre 0-10 yıl ve 11-20 yıldır bu mesleği yapanların 

aldığı tükenmişlik puanların 21-30 yıldır bu mesleği yapanlara göre daha yüksek olduğu tespit 

edilmiştir. Araştırmanın bu bulgusu literatürdeki benzer araştırma sonuçları (Levy vd., 1984; Sucuoğlu 

ve Kuloğlu, 1993; Gökçakan ve Özer, 1997; Croom, 2003; Gündüz, 2004; Şanlı, 2006; Çapri ve 

Gökçakan, 2007; Şeker ve Zırhlıoğlu, 2009; Chen ve Chen, 2012;Güran. 2018; Güran ve Güler, 2019; 

Yeğen, 2019; Karakuş ve Çapri, 2020) tarafından desteklenirken, mesleki deneyim yılı arttıkça 

tükenmişlik puanının da arttığı sonucuna ulaşan (Ok, 2002; Rai, 2010) ve tükenmişlik puanının 

mesleki deneyim süresine göre farklılaşmadığı (Gaines ve Jermier, 1983; Başören, 2005; Sünter, 

Dabak, Öz ve Pekşen, 2006; Özkan, 2007; Yıldırım, 2007; Baduroğlu, 2010; Arı, 2011; Yeşil 

Kocagazioğlu, 2019) yönünde sonuç veren çalışmalar ile farklılık göstermektedir. Bu bulguların da 

tıpkı yaşın tükenmişlikle olan ilişkisinin açıklandığı argümanla açıklanabileceği söylenebilir (Brewer 

ve Shapard, 2004). Bireyin meslekte geçirdiği süre arttıkça işinin olumlu ve olumsuz yönlerine gerek 

kendi deneyimleri gerek dolaylı deneyimleri sayesinde hakimiyeti artacak, başa çıkma stratejilerini 

geliştirecektir. Bunun da meslekte henüz tecrübesi olmayan yahut az tecrübesi olan ve bundan ötürü 

yaşanacak durumlara hazırlıksız yakalanabilecek meslektaşlarından daha az tükenmişlik yaşama 

olasılıklarını açıklayabileceği düşünülebilir.  

Uçuş ekibinin eş tükenmişlik puanı açısından romantik ilişki süresine göre anlamlı bir farklılaşma 

olduğu tespit edilmiştir. Bulgulara göre 0-1 yıl, 2-5 yıl süredir ilişkisi devam edenlerin aldığı puanların 

ilişkisi 6-10 yıl ve 10 yıldan fazla süredir devam edenlerden daha yüksektir. Araştırmanın bu bulgusu 

literatürdeki bu yönde elde edilen araştırma sonuçları (Laes ve Laes, 2001; Kızıldağ, 2015; Uluç, 

2018) ile benzerlik gösterirken, romantik ilişki süresinin eş tükenmişlik puanını farklılaştırmadığına 

(Pines, 1989; Çapri, 2008; Çağ ve Yıldırım, 2011; Candemir Karaburç, 2017; Doğan, 2018; Yaman ve 

Eryiğit, 2018) yönelik araştırma sonuçlarıyla farklılık göstermektedir. Bu bulgular, romantik ilişkinin 

ilk zamanlarında çiftlerin ilişkide üstlendikleri role ve ilişkiye adapte olma sürecinden geçmeleri, bu 

yeni yaşam olayının (evlilik veya sevgililik) getirdiği sorumlulukları yerine getirmenin/getirmeye 

çalışmanın zorluğu (Uluç, 2018) gibi durumlardan ötürü eş tükenmişliği yaşamaya daha eğilimli 

olabilecekleri şeklinde açıklanabilir. Öte yandan romantik ilişkisi 6-10 yıl/ 10 ve üzeri yıldır devam 

eden çiftlerin; partnerlik rollerini benimsemiş, sorumluluklarla baş etme ve çatışma çözme 

noktalarında kendilerini geliştirmiş, kısacası ilişki dinamiğine alışmış oldukları için eş tükenmişliğini 

olası daha düşük seviyede yaşıyor olabilecekleri yönünde açıklanabileceği düşünülebilir.  

Benzer biçimde uçuş ekibinin mesleki tükenmişlik puanı açısından romantik ilişki süresine göre 

anlamlı bir farklılaşma olduğu tespit edilmiştir. Bulgulara göre0-1 yıl, 2-5 yıl, 6-10 yıl süredir ilişkisi 

devam edenlerin aldığı puanların ilişkisi 10 yıldan fazla süredir devam edenlere göre daha yüksek 

olduğu yönündeki sonuçlar Karakuş ve Çapri’nin (2020) araştırma sonuçlarıyla benzerlik 

göstermektedir. Bu yönde elde edilen sonuçların,  partnerlerin birbirine ve ilişkiye adapte olma 

sürecinden geçtiği romantik ilişkinin ilk dönemlerinin; ilişki dinamiği oturmuş ve partnerlerin birbirini 

daha iyi tanımış (ihtiyaç ve beklentilerini ne olduğunu bilen) olduğu ilişkinin ileriki dönemlerinden 

ayrılmasıyla ve ilişkinin ilerleyen dönemlerinde benimsenen ilişki dinamiğinin kişiye psikolojik 

anlamda güvende hissettireceği dolayısıyla mesleki anlamda yaşayacağı tükenmişlik durumuna karşı 

koruyucu bir tampon oluşturmuş olabileceği yönünde açıklanabileceği düşünülmektedir.  

Uçuş ekibinin eş tükenmişlik puanı açısından romantik ilişki memnuniyetine göre anlamlı bir 

farklılaşma olduğu tespit edilmiştir. Bulgulara göre romantik ilişkisinden hiç memnun olmayanların, 

romantik ilişkisinden çok memnun olanlara göre daha yüksek ortalamaya sahip olduğu görülmüştür. 
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Bu sonuç; ilişkide ev içerisinde paylaşılan işler, çocukların bakımına dair üstlenilen sorumluluklar vb. 

konularda adil paylaşım dengesini kuramayan çiftlerin daha düşük ilişki memnuniyeti yaşamasıyla 

açıklanabilir (Goldberg ve Perry-Jenkins, 2004). Bunun yanında çiftlerin ilişkide problem çözmeye 

yönelik işbirlikçi davranışlarının ilişki memnuniyetini besleyebileceği, dolayısıyla eş tükenmişlik 

seviyesini düşürebileceği söylenebilir (Tallman ve Hsiao, 2004).  

Benzer biçimde uçuş ekibinin mesleki tükenmişlik puanı açısından romantik ilişki memnuniyeti 

seviyesine göre anlamlı bir farklılaşma olduğu tespit edilmiştir. Literatürde mesleki tükenmişliğin bu 

demografik değişken ile incelendiği bir araştırmaya rastlanmamıştır. Kişinin romantik ilişkisinden 

memnun olma seviyesinin düşüklüğü ilişkide problem yaratan durumların varlığıyla bağdaştırılabilir. 

Bu sonuç, kişinin romantik ilişkisinde yaşadığı problemlerden ötürü olumsuz duygular ve sıkıntı veren 

düşüncelerle baş etmeye çalışırken ek olarak iş yerindeki görev ve sorumlulukların yükünü de 

sırtlanmak durumunda kalabileceği için ilişki memnuniyeti yüksek kişilerden daha fazla mesleki 

tükenmişlik yaşamasının mümkün olabileceği şeklinde açıklanabilir. 

Uçuş ekibinin eş tükenmişlik puanı açısından romantik ilişkide romantik partnerden destek alıp 

almama durumuna göre anlamlı bir farklılaşma olduğu tespit edilmiştir. Romantik partnerden destek 

alıp almama sorusuna hayır diyenlerin evet diyenlerden daha yüksek eş tükenmişlik puanına sahip 

olduğu yönündeki sonuçların literatürde bu yöndeki araştırma sonuçlarıyla (Uluç, 2018; Karakuş ve 

Çapri, 2020) benzerlik gösterdiği, eşten destek alıp almama durumunun eş tükenmişlik puanını 

farklılaştırmadığına (Çapri, 2008) yönelik araştırma sonuçlarından farklılık gösterdiği göze 

çarpmaktadır. Bu bulgular, zorlu yaşam olaylarıyla mücadele ederken partnerden destek görmenin 

kişilerin romantik ilişkiden bir beklentisi olabileceği ve bu beklenti karşılandığı için de tükenmişlik 

seviyesinin düşmesine katkı sağlamış olabileceği ile açıklanabileceği düşünülmektedir.  

Benzer olarak uçuş ekibinin mesleki tükenmişlik puanı açısından romantik partnerden/eşten destek 

alıp almama durumuna göre anlamlı bir farklılaşma olduğu tespit edilmiştir. Bulgulara göre romantik 

partnerden destek alıp almama sorusuna hayır diyenlerin evet diyenlerden daha yüksek tükenmişlik 

puanına sahip olduğu görülmüştür. Araştırmanın bu bulgusu literatürdeki araştırmaları (Gündüz, 2004; 

Rupert vd., 2009; Çoban, 2014; Karakuş ve Çapri, 2020) destekler niteliktedir. Bu bulgular, 

partnerinden destek alan kişilerin herhangi bir sorunla karşı karşıya kalınca kendini yalnız ve çaresiz 

hissetmekten ziyade dayanacak biri olmasının tükenmişlik yaşama noktasında önemli etkisi olduğunu 

gösteriyor olabilir. Partnerinden yeteri kadar ya da hiç destek almayan kişiler ise hem iş hem ev 

ortamında meydana gelen olumsuz durumların tüm yükünü kendi başına taşıdığı için psikolojik olarak 

daha hızlı tükenecektir.  

Uçuş ekibinin eş tükenmişlik puanı açısından partnerin çalışma durumuna göre anlamlı bir farklılaşma 

olmadığı yönündeki araştırma sonucunun literatürdeki benzer araştırma sonuçları (Çapri, 2008; Uluç, 

2018) ile benzerlik göstermektedir. Bulguların herhangi bir farklılaşma göstermemesinin sebebi 

örneklemin büyük çoğunluğunun (%76.5) partnerlerinin çalışanlardan meydana gelmesi ve bu yüzden 

de çalışmayanlarla sağlıklı bir kıyaslamanın yapılamamasının olduğu düşünülebilir.  

Diğer yandan uçuş ekibinin mesleki tükenmişlik puanı açısından partnerin çalışma durumuna göre 

anlamlı bir farklılaşma olduğu tespit edilmiştir. Bulgulara göre partneri çalışanlar çalışmayanlardan 

daha yüksek tükenmişlik puanı ortalamasına sahiptir. Araştırmanın bu bulgusu literatürdeki 

araştırmaları (Montgomery, Panagopolou ve Benos, 2006; Şeker ve Zırhlıoğlu, 2009) 

desteklemektedir. Bunun sebebi, her iki partnerin de işlerinde ayrı süreçlerinden geçmesi ve kendi 

tükenmişlikleriyle başa çıkmaya çalışması; dolayısıyla birbirlerine verecekleri destek kaynaklarının 

tek çalışanlı çift ilişkilerine göre daha az olması olabilir. Partnerler gün sonunda eve döndüklerinde iş 

dolayısıyla yorgun, daha az enerjik ve kendiyle baş başa kalmaya ihtiyaç duyabilir, bu da birbirleriyle 

iyileştirici paylaşımlara girmelerini engelleyebilir. Havacılık çalışanları özelinde bu bulgu 

değerlendirilecek olursa da, hem pilotlar hem de kabin memurlarının çalışma gün ve saatleri genellikle 

birçok mesleğinkinden daha belirsiz ve uzudur. Bu çalışma saatleri ve şartları bir araya geldiğinde, 

uçuş ekibi mensubu olan bir kişi aynı sektörden olsun ya da olmasın çalışan partneriyle duygusal 

paylaşım noktasında daha az zamana sahiptir. Uzak yerlere uçuş veya çalışma günü/saatinin 

partnerinkiyle çakışması gibi sebeplerden ötürü sık sık bir araya gelememe, geldiğinde ise her iki 
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tarafın da kendi iş süreçlerinden ötürü yaşadıkları birbirlerinin tükenmişlik seviyelerini iyileştirici 

yönde etkilemelerini zorlaştırıyor olabilir. 

Sonuç ve Öneriler 

Uçuş ekibinin mesleki tükenmişlik puanlarının cinsiyete göre farklılaştığı ve kadın uçuş görevlilerinin 

erkek uçuş görevlilerinden daha yüksek mesleki tükenmişlik puanlarına sahip olduğu görülmüştür. 

Uçuş ekibinin mesleki tükenmişlik puanlarının yaşa göre farklılaştığı ve 21-30 yaş ile 31-40 yaş 

aralığındaki uçuş ekibi üyelerinin mesleki tükenmişlik puanlarının 41-50 yaş ile 51 üzeri yaş 

aralığındakilerden daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Uçuş ekibinin mesleki tükenmişlik 

puanlarının çalışılan pozisyona göre farklılaştığı ve kabin amiri pozisyonunda çalışanların aldığı 

puanların kaptan pilot pozisyonunda çalışanlara göre daha yüksek, kabin memuru pozisyonunda 

çalışanların aldığı puanların kaptan pilot ve yardımcı pilot pozisyonunda çalışanlara göre daha yüksek 

mesleki tükenmişlik puanlarına sahip olduğu görülmüştür. Uçuş ekibinin mesleki tükenmişlik 

puanlarının mesleki deneyim yılına göre farklılaştığı ve 0-10 yıl ile 11-20 yıl süredir uçuş ekibi üyesi 

olarak çalışanların mesleki tükenmişlik puanlarının 21-30 yıl süredir çalışanlardan daha yüksek olduğu 

sonucuna varılmıştır. 

Uçuş ekibinin eş tükenmişliği puanlarının romantik ilişki süresine göre farklılaştığı ve 0-1 yıl, 2-5 yıl 

süredir ilişkisi devam edenlerin aldığı eş tükenmişliği puanlarının ilişkisi 6-10 yıl ve 10 yıldan fazla 

süredir devam edenlerden daha yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. Uçuş ekibinin eş tükenmişliği 

puanlarının romantik ilişki memnuniyeti seviyesine göre farklılaştığı ve romantik ilişkisinden hiç 

memnun olmayanların eş tükenmişliği puanlarının romantik ilişkisinden çok memnun olanlara göre 

daha yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. Uçuş ekibinin eş tükenmişliği puanlarının romantik 

partnerden destek alıp almama durumuna göre farklılaştığı; romantik partnerinden destek almayanların 

eş tükenmişliği puanlarının romantik partnerinden destek alanlardan daha yüksek olduğu sonucuna 

varılmıştır. Ayrıca uçuş ekibinin eş tükenmişlik puanlarının partnerin çalışma durumuna göre farklılık 

göstermediği sonucuna ulaşılmıştır. 

Bu sonuçlardan hareketle havayolu şirketlerindeki ruh sağlığı uzmanları tarafından uçuş ekiplerinin 

mesleki tükenmişlik seviyeleri takip edilerek müdahale gereken noktalarda birbirine yakın düzeyde 

tükenmişlik yaşayan çalışanlar için paylaşım grupları oluşturulabilir. Bu şekilde çalışanlar mesleki 

tükenmişliğin semptomlarını sadece kendilerinin yaşamadığını görebilir, duygularını paylaşabilir, 

birbirlerinden baş etme yolları öğrenebilirler. Buna ek olarak, havayolu şirketlerinde ruh sağlığı 

uzmanları tarafından bilhassa mesleğe yeni başlayacak uçuş ekibi üyelerine koruyucu/önleyici 

tükenmişlik konulu atölye çalışmaları yapılarak, psikolojik anlamda güçlenmelerine katkıda 

bulunulabilir. Ayrıca uçuş ekibi üyelerinin özellikle mesleki tükenmişlikleri ile mesleği seçme 

sebepleri (çocukluk hayali, statü ve ekonomik getirisi, havacılığa duyulan ilgi vb.) arasındaki ilişkinin 

araştırılması da tükenmişliği önleme veya müdahale etme, ayrıca uçuş personeli seçimi noktasında 

yararlı olabilir. 
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Abstract 

The aim of this study is to examine students' preferences on the mathematical representations related 

to financial literacy tasks and to address the existence of evolution depending on the grades and use of 

representations. In the study, the task procedures of three students who passed primary, secondary, and 

high school levels were handled in clinical interview format, the reasons for their primary 

representation preferences of them, their opinions, and performances for the use of alternative 

representations. The findings were subjected to content analysis in the study designed in a qualitative 

research pattern.  In the tasks; depending on different sizes, the cargo pricing and pizza prices have 

been made on which selection would make sense. Considering the types of representation used by the 

students during the two tasks; all three students succeeded in the symbolic representation in terms of 

their level. However, they had difficulty in the visual representation for understanding graphs and they 

made some mistakes due to preliminary knowledge of linguistic representation. Results show the 

tendency of students to use the concepts, processes, and visuals they learn at their own levels. The 

students want to express their thoughts first with linguistic representation. In the use of visual 

representation, the tendency to shift to symbolic representation is seen at all levels. As a result, it is 

seen that student trends are shaped by pre-learning and experiences of each type of representation in 

the use of mathematical representations. Considering the types of representation in the framework of 

their relationship with specific mathematical skills would provide depth analysis. 

Keywords: Financial literacy, Mathematical representations, Tasks, PISA 

 

 

Finansal kararlarda bireylerin bilinçli davranmaları olarak kısaca tanımlanabilecek finansal 

okuryazarlık; kazanma, harcama, tasarruf-yatırım ve finansal planlama-yönetim bağlamları ile popüler 

bir beceri ve çalışma alanı haline gelmiştir (Lusardi & Mitchell, 2014). Ekonomik İşbirliği ve 

Kalkınma Örgütü (OECD) nün başlattığı eğitim girişimleri ile finansal okuryazarlığın eğitim sistemine 

entegrasyonu hızlanmıştır. Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA), 2012 yılından bu 

yana finansal okuryazarlık bölümüne yer vermektedir. Türkiye ise OECD üyesi ve PISA sınavlarına 

2003 yılından bu yana katılan bir ülke olmasına karşın finansal okuryazarlık eğitimi henüz formal 

eğitime entegre edilmemiş, bu nedenle PISA Finansal okuryazarlık bölümüne dahil edilmemiştir.  

Matematik, finansal okuryazarlığın ilişkili olduğu temel alanlardan biridir. Matematiksel okuryazarlık 

finansal okuryazarlık için bir ön koşul olarak kabul etmektedir (OECD, 2016). Muhakeme ve 

karşılaştırma gibi bazı matematiksel beceriler, doğru finansal karar alma süreçlerinde etkindir 

(Lusardi, 2012). Özkale ve Özdemir Erdoğan (2022) finansal ve matematiksel okuryazarlık arasındaki 

ilişkinin PISA sorularına yansımalarını ele aldıkları çalışmalarında PISA’da yer alan ve açıklanan 

matematiksel okuryazarlık soruları için finansal okuryazarlıkla ilişkilendirme oranının %16 olduğunu 
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ifade etmiş, finansal okuryazarlık soru gruplarında ise matematiksel içerik ile ilişkilendirilmemiş soru 

bulunmadığını belirtmişlerdir.  

Finansal okuryazarlık becerisi ile ilişkili temel matematiksel becerilerden biri de temsildir. Finansal bir 

durumun açıklanması veya problem çözümlerinde finansal ve matematiksel dile hakim olma önemli 

bir beceridir. Bu süreçte semboller, grafikler, tablolar, denklemler, cebirsel içerikler, geometrik 

şekiller ve finansal temsiller bulunabilir. Temsil, matematiksel nesnenin yerini alabilen, matematiksel 

nesnenin düşüncesini ortaya koyabilen sistemlerdir (Delice ve Sevimli, 2016).        Lesh ve Doer 

(2003) Dönüşüm Modeli’ne göre matematiksel notasyonlar, sayılar ve semboller sembolik temsil, 

kavramsal açıklamalar dilbilimsel temsil, şekil, tablo ve grafikler görsel temsil, öğretimsel araçlar 

manipülatif temsil, gerçek durum ve gerçek nesneler gerçekçi temsil olarak isimlendirilmiştir (Delice 

ve Sevimli, 2016).  

Bu çalışmanın amacı ilkokul, ortaokul ve lise mezunu öğrencilerin PISA eksenli finansal okuryazarlık 

etkinliklerinde matematiksel temsil tercihlerini inceleyerek, matematiksel temsillerin seçilmesi ve 

kullanılmasına yönelik bir evrimin varlığını ele almaktır.  

Yöntem 

Çalışmanın amacı kapsamında ilkokul, ortaokul ve lise mezunu; bir sonraki kademelerine yeni 

başlamış üç öğrenci ile etkinlikler klinik görüşme formatında birebir ele alınmış, öğrencilerin birincil 

matematiksel temsil tercihlerinin nedenleri, nasıl kullanıldığı ve çözüme ulaştırma süreci; bununla 

birlikte alternatif matematiksel temsil türlerinin kullanımına yönelik görüşleri ve performansları 

incelenmiştir.  

Daha önce PISA sınavlarında sorulmuş ve temsil türlerini barındırması bakımından zengin olan ve 

bağlamsal olarak her üç düzey içinde öğrencilerin algılayabileceği birbirine benzer yapılarda kurulmuş 

iki soru grubu (Kargo ücretleri ve Pizza) birebir gerçekleştirilecek etkinliklere dönüştürülmüş, etkinlik 

yönergesi öğrencilerin matematiksel temsil kullanma durumlarını açığa çıkaracak şekilde 

tasarlanmıştır (OECD, 2020). Etkinliklerde öğrencilerin birincil temsil tercihlerine müdahale 

edilmemiş, temsil tercih nedenleri ve temsili doğru oluşturma performansları izlenmiştir. Ardından 

öğrencinin kullanmadığı temsil türlerinin sorularda kullanılma durumları öğrencilerle birlikte 

tartışılmış, etkinlik için uygun olan ve uygun olmayan temsil türlerini neden tercih etmediğine ve nasıl 

kullanabileceğine yönelik bulgular bu amaca yönelik hazırlanmış görüşme soruları ile ortaya 

çıkarılmaya çalışılmıştır. Nitel araştırma deseninde tasarlanan bu çalışmada bulgular içerik analizine 

tabi tutulmuştur (Yıldırım ve Şimşek, 2008). Bu çerçevede öğrencilerin sınıf seviyelerine göre temsil 

tercihlerinin nedenleri ve sonuçları ve bu tercihlerin ilerleyen yıllarda değişime uğrama(ma) 

durumlarının incelenmesi üzerine bir araştırma kurgusu oluşturulmuştur.   

Farklı ağırlıklara bağlı olarak kargo ücretlendirme ve farklı çap büyüklüklerine göre pizza fiyatları 

üzerine kurgulanan iki etkinlikte de belirli büyüklükteki işlemlerin hangi tarife üzerinden 

gerçekleştirmesinin mantıklı olacağına dönük incelemeler yapılmıştır (Şekil 1).  

 

Şekil 1: Etkinliklerde ücretlendirmeler 
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Bulgular 

Kargo ücretleri etkinliğinde ilk olarak tablo halinde verilen ücretlerin tablosu hangisi olabilir 

şeklindeki soruda hazır grafiklerden birini tercih etmesi ve gerekçelendirmesi istenmiştir (Şekil 2).   

 

Şekil 2: Kargo ücretleri grafik olasılıkları 

 

Bu soruda aslında grafiksel temsiller hazır olarak verilmiş, öğrenciden hangisi grafiğin bu işlemi 

yansıttığını öğrencilerin ifade etmesi istenmiştir. Bu soruda ilkokulu bitiren Ali, grafikte noktaların 

birleştirilmesi gerektiğini ifade ederek C grafiğini tercih etmiştir. Ortaokulu bitiren Tarık ise D 

grafiğinde 5001 ve 10000 g için aynı değer olan 42 TL verildiğini ve bunun yanlış olacağını; tercihinin 

B grafiği olduğunu ifade etmiştir. Liseyi bitiren Öykü ise her bir gramaj için bir karşılık olması 

gerektiğini söyleyerek C grafiğini tercih etmiştir. 

Etkinliğin ikinci sorusunda 500 g ve 3000 g ağırlığındaki iki kargonun ayrı ayrı ve birleşik aynı adrese 

gönderimindeki hangi tarifenin daha avantajlı olacağını açıklayarak ifade etmeleri istenmiştir. 

Öğrencilere bu işlem için kağıt-kalem, hesap makinesi ve istemeleri halinde görsel, manipülatif ve 

gerçekçi temsil imkanları sağlanmıştır. Ali, öncelikle bu işlemi zihinsel olarak tasarlayarak dilbilimsel 

temsil kullanarak açıklamış, ardından araştırmacının isteğiyle yazılı olarak Şekil 3 deki görsel temsil 

araçlarını kullanmıştır (Şekil 3).   

Tarık herhangi bir işlem yapmadan 3000 g ve 500 g toplamının 3000 g ile aynı kategoride olduğunu 

ifade ederek dilbilimsel temsilden yararlanmıştır. Tarık’a bu işlemi grafik üzerinde yapabilir misin 

diye sorulduğunda oluşan gramajları ve fiyatlarını eşleştirerek yaptığı grafikte (bir önceki soruda var 

olan grafik temsilini kullanmıştır) sözel olarak ifade etiği aynı ödeme tutarının bu eşitliği 

göstermediğini fark etmiş ve tercihini A grafiği olarak değiştirmiştir (Şekil 3).  
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Şekil 3. Ali Kargo ücretleri olasılıkları; Tarık Kargo ücretleri grafik temsilleri 

Öykü ise Ali’ye benzer şeklide gramajlar ve ücretlerini kağıt üzerinde eşleştirmiş ve sonuçları da 

gösterecek şekilde işaretler kullanmıştır. Öyküye grafiksel temsili kullanması teklif ettiğinde ise bunu 

oluşturamayacağı ifade etmiştir. Görsel temsil kullanarak yaptığı işlemi açıklaması istendiğinde (dil 

bilimsel temsil) ise görsel temsildeki çizimlerini nasıl yaptığına odaklanan, eşitliğin nedenlerini 

irdelemeyen ifadeler kullanmıştır.  

Pizza etkinliğinde öğrencilere 120 TL tutarında hangi pizzalardan kaç tane alabileceğine dair 

olasılıkları incelemesi ve tercihinin ne olacağı sorulmuştur. Ali, çap-dairesel alan ilişkisini 

önemsemeden 120 TL ve 30 TL-40TL arasındaki oranı dikkate alarak ve bunu sözel olarak ifade 

ederek ilk soruya benzer şekilde görsel temsil kullanarak sonuçları oluşturmuştur. Buna binaen 30 cm 

çapında 4 pizza, 40 cm çapında 3 pizza alabileceğini ve pizza sayısının büyüklüğünün daha önemli 

olduğunu ifade ederek ilk alternatifin tercihi olacağını bildirmiştir. Bunu oluştururken çap 

büyüklüklerini adet sayısı ile çarpmış ve her iki alternatifin aslında eşit büyüklükte olduğunu sembolik 

ve dilbilimsel temsil kullanarak açıklamıştır. Aynı mantığı sembolik temsil kullanarak oluşturduğunda 

2 adet 50 cm lik çapa sahip pizzada daha az pizza alabileceğini ifade etmiştir (Şekil 5).  

Tarık, sorunun çözümünde direkt alan hesaplaması yapması gerektiğini ifade ederek farklı 

olasılıklarda toplam alanların kaç olabileceğini sembolik temsiler kullanarak yazılı şekilde 

oluşturmuştur (Şekil 5). Buna bağlı olarak 2 adet 50 cm lik pizzanın en avantajlı paket olacağını, 30 

cm, 40 cm ve 50 cm lik çapa sahip pizzalardan birer adet aldığında ortaya çıkan alanın bu pakete eşit 

olduğunu ancak 2 adet 50 cm lik çapa sahip pizza alındığında 20 TL ceplerinde kaldığını ifade 

etmiştir. Bu işlemi görsel olarak pizza büyüklüklerine göre çemberler çizerek belirleyip 

belirleyemeyeceği sorulduğunda ilk etapta bu paketleri yan yana dizerek karşılaştırma yapmak istese 

de bunun olmayacağını ifade etmiş, ardından araştırmacının aynı merkez kullanarak çemberleri üst 

üste koyma modelinde ise arta kalan alanların karşılaştırılmayacağını belirtmiştir. 
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Şekil 5. Ali, Tarık ve Öykü Pizza etkinliği temsilleri 

Öykü ise pizza sorusunda tüm olasılıkları yarıçapın karesi ile eşleştirerek görsel ve sembolik bir temsil 

gerçekleştirmiştir. Ancak 120 TL nin harcanmasına odaklanan Öykü 2 adet 50 cm lik pizza olasılığını 

dikkate almamıştır. Bu sebeple birer adet 30 cm, 40 cm ve 50 cmlik çapa sahip pizzalardan oluşan 

paketi tercih etmiştir. Öykünün karesel hesaplama yöntemi göz önünü alınarak araştırmacı pizzaların 

kare olması durumda tercihinin değişip değişmeyeceğini sorması üzerine görsel temsilde bir 

köşelerinin çakıştırarak karşılaştırmak isteyen Öykü artan bölgelerin alanlarını dikkate alarak kendi 

tercihinin yine de daha avantajlı olduğunu ifade etmiş aynı zamanda görsel olarak bu görüşünü 

desteklemiştir (Şekil 5).     

Ali, Tarık ve Öykünün sorulara verdikleri cevaplara göre kullandıkları temsil türleri, bu temsilleri 

doğru kullanma performansları ve süreç içerisinde verdikleri cevaplardaki temsil kullanma becerilerini 

iyileştirme durumları Tablo 1 de sunulmuştur.   
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Tablo 1. Katılımcıların kullandıkları temsil türleri ve performansları  

Etkinlikler Kargo ücretleri Pizza 

Katılımcılar Soru 1 Soru 2 Soru 1 

Ali Görsel (grafik-hatalı) Sembolik (doğru) 

Dilbilimsel (doğru) 

Görsel temsil (doğru) 

Dil bilimsel (hatalı) 

Tarık Görsel                         

(grafik-tamamlandı) 

Dilbilimsel (doğru) 

Görsel (grafik-doğru) 

Sembolik (doğru)  

Dilbilimsel (doğru) 

Öykü Görsel (grafik-hatalı) Görsel temsil (doğru) 

Dil bilimsel (hatalı) 

Sembolik (doğru)  

Görsel temsil (doğru) 

Dil bilimsel (hatalı) 

Görsel temsil (grafik-doğru) 

 

Sonuçlar 

İlkokul, ortaokul ve liseyi bitirerek yeni bir kademeye başlayan katılımcıların çözümleri dikkate 

alındığında kendi düzeylerinde öğrendikleri kavramları, işlemleri ve görselleri kullanma eğilimleri 

göstermeleri doğal karşılanmıştır. Bunun ötesinde her üç öğrenci de öğretim programı kapsamında tam 

diğer fonksiyonu görmemiştir. Ali grafik kavramına zihninde karşılık gelen çizgi grafiklerini baz 

alarak noktaların birleştirilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Tarık ise kargo ücretlerinin ikinci sorusuna 

grafiksel bir çözüm ararken tam değer fonksiyonun grafiğini kendisi oluşturmuştur. Grafiği oluşturma 

süreci takip edildiğinde Tarık’ın koordinat eksenindeki noktaların birleşiminden oluşan “çizgi” ye 

grafik denmesi gerektiğini ifade ederek doğru grafiğe ulaşmıştır. Bu durum dikkate alındığında 

grafiğin ilkokulda bir verinin sunumu için kullanılan bir araç olmasının akabinde ortaokulda doğru 

grafiklerinin oluşturulmasına kullanılan noktaların birleştirilmesi fikrinden sıralı ikililer kümesi fikrine 

geçiş yaptığı görülmektedir (Bench-Capon, 2014).   

Her üç öğrenci de düşüncelerini ilk olarak dilbilimsel temsil ile ifade etmek istemektedir. Ancak 

burada gelişen bir dilbilimsel temsil becerisinden ziyade soru özelindeki kavramsal gelişimini daha iyi 

olan öğrencilerin açıklamalarının daha tutarlı ve kavramsal olarak daha doğru olduğu görülmektedir 

(Berthold & Renkl, 2009). Etkinliklerde katılımcılar görsel temsil kullanımında sembolik temsile 

kayma eğilimini tüm seviyelerde göstermiştir. Aynı zamanda görsel temsiller üzerinden çözüme 

ulaşma eğiliminin sembolik temsiller kullanarak işlemler üzerinden çözüme kavuşma eğilimine göre 

tercih edilmediği sonucuna ulaşılmıştır. Şekil 1 de Ali’nin oluşturduğu çözüm bir sembolik temsilden 

ziyade görsel bir temsili ifade etmektedir. Tarık’ın çözümü ise görsel temsil terine sembolik temsil 

olarak kabul edilebilir. Bu itibarla sembolik temsilde öğrenci düzeylerindeki ilerlemenin matematiksel 

notasyonun kullanımı ile uyumlu olduğu ifade edilebilir. Diğer taftan Tarık’ın dairenin alanını 

hesaplayabilmesine rağmen görsel temsil kullanarak karşılaştırma yapamaması buna karşın Öykü’nün 

tercihini karesel alan üzerinden görsel temsil kullanarak ifade edebilmesi görsel tercihlerinin 

kavramlar arası ilişkilendirmelerden etkilenebileceğini ve bunun ilerleyen düzeylerdeki kazanımlarla 

gelişebildiğini gösterdiği düşünülmektedir (Ngu, 2019). 

Matematiksel temsillerin farklı düzeylerdeki tercih nedenlerinin, temsil performanslarının bilişsel 

düzey ile ilişkili olabileceğine dair bulgular her bir temsil türünün oluşturulmasında, 

gerekçelendirilmesinde ve açıklanmasında öğrenci eğilimlerinin ön öğrenmeler ve spesifik olarak 

temsil türlerine dair deneyimlerle şekillendiğini göstermektedir. Bu çerçevede temsil türlerinin diğer 

matematiksel beceriler ile ilişkileri çerçevesinde ele alınması derinlikli analizler sunabilecek bir 

araştırma olarak görülmektedir. Araştırmanın bir sonraki adımı olarak matematiksel temsil türlerinde 
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öğrenci performanslarının diğer matematiksel beceriler ile ilişkilendirilmesi ve gerekçelendirilmesi 

üzerine kurulması hedeflenmektedir.       
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Özet 

Problem çözme, yalnızca matematik öğrenme için bir hedef değil matematik yapmadır. Bu sebeple de 

öğrenciler problem çözme ile yeni matematiksel bilgiler inşa ederler. Problem kurma ise, matematiksel 

deneyimler çerçevesinde, somut durumlarla oluşturulan yorumların anlamlı matematiksel problemlere 

dönüştürüldüğü bir süreçtir. Yapılan birçok araştırmada problem çözme ve kurma arasında çok güçlü 

bir ilişkinin olduğu ortaya konmuştur. Nitekim bu çalışmada da ilk olarak problem çözmeye ve 

kurmaya yönelik tutumların incelenmesi daha sonra aradaki ilişkinin tutum bağlamında ortaya 

konması amaçlanmıştır. Bu amaçla çalışma, ilişkisel tarama modeline göre tasarlanmıştır. Bu modele 

göre çalışmaya 416 ortaokul öğrencisi katılmıştır. Öğrencilerin, 216’sı (%52) kız ve 200’ü (%48) 

erkektir. Çalışmanın verileri; i) Matematik Problemi Çözme Tutum Ölçeği ve ii) Matematik Problemi 

Oluşturma Tutum Ölçeği ile toplanmıştır. Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde, betimsel 

istatistikler ve korelasyon analizi yapılmıştır. Analiz sonuçları, öğrencilerin matematik problemi 

çözmeye yönelik tutumlarının orta düzeyde olduğunu göstermiştir. Orta düzeydeki bu tutumun sebebi, 

öğrencilerin problem kurma etkinliklerinde başarısız olmaları olabilir. Problem kurmaya yönelik 

tutumların da orta düzeyde olduğu araştırma sonuçları arasındadır. Matematik problemi kurma 

aktivitelerinin öğrencilerin tutumları ve başarıları üzerinde pozitif etkili olduğu ifade edilmektedir. Bu 

sebeple orta düzeydeki tutumu artırmak adına matematik derslerinde problem kurma aktivitelerine 

sıklıkla yer verilmesi önerilmektedir. Ayrıca öğrencilerin matematik problemi çözmeye ve kurmaya 

yönelik tutumları arasında pozitif yönlü yüksek düzeyde bir ilişkinin olduğu ortaya çıkmıştır. Elde 

edilen bu sonuç, literatürdeki çoğu araştırma sonuçları ile paralellik göstermekte olup bu çalışma ile 

problem çözme ve kurma arasındaki güçlü ilişki tutum bağlamında bir kez daha ortaya konmuş 

durumdadır. Çalışmada sadece nicel bir yaklaşım benimsenmiştir. Bu bir sınırlılık olarak görülebilir. 

Bu sebeple nitel verilerle desteklenen benzer bir çalışma yürütülebilir. Çalışmada kullanılan ölçekler 

bağlamında bir sınırlılıktan bahsedilebilir. Bu sınırlılığı aşmak için ise farklı ölçekler kullanılarak hem 

tutumlar hem de aradaki ilişki tekrar sorgulanabilir.  

Anahtar Kelimeler: Matematik, problem çözme, problem kurma, tutum 

 

Abstract 

Problem-solving is not only a purpose to learn mathematics but also is doing mathematics. For this 

reason, students construct new mathematical knowledge through the problem-solving. Problem-posing 

is a process in which interpretations created with concrete situations are transformed into meaningful 

mathematical problems within the framework of mathematical experiences. In many studies, it was 

found a result that there is a strong relationship between problem-solving and -posing. First, in this 

study, was aimed to investigate the attitudes towards problem-solving and -posing. Then, the 

relationship between them was searched in the context of the attitude. Thanks to this aim, the study 

was executed according to a relational survey model. 416 middle-schoolers, who 216 of them (52%) 

were female and 200 of them (48%) were male, participated in the study. The data of the study was 

collected with two tools. These are i) Mathematics Problem-Solving Attitude Scale and ii) 

Mathematical Problem-Posing Attitude Scale. In the analysis of the data, descriptive statistics and 
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correlation analysis were executed. As a result, the attitudes towards problem-solving of the students 

were at moderate level. The reason of this result could be that the students are unsuccessful in 

problem-posing activities. It is among the research results that the attitudes towards problem-posing 

were also at moderate level. It is expressed that the problem-posing activities have positive effects on 

the attitudes and success of the students. For this reason, it is suggested that the problem-posing 

activities are included frequently in mathematics lessons to improve this moderate level attitude. 

Besides, it was found that in the context of attitude, there was a high-level positive significant 

relationship between the attitudes towards mathematical problem-solving and -posing of the students. 

This result is in parallel with the results of the most studies in the literature, and the strong relationship 

between problem-solving and -posing in the context of attitude is been showed once again in this 

study. Only a quantitative approach was used in the study. This might be seen as a limitation. For this, 

a similar study supported by qualitative data could be carried out. Another limitation could be the used 

scales. To overcome this limitation, both the attitudes and the relationship could be searched by using 

the different scales.  

Keywords: Mathematics, problem-solving, problem-posing, attitude 

 

GİRİŞ 

İnsanlar var oldukları günden bugüne kadar beslenme, barınma, vahşi yaşamdan korunma vb. gibi 

çeşitli problemlerle karşı karşıya kalmış ve bu problemleri çözmek için çaba göstermişlerdir. Bu 

haliyle problem, çözülmesi gereken bir zorluk (Aslan, 2002) olup problem çözme (PÇ), var olan bu 

zorluktan kurtulma, bir yol bulma (Polya, 1957) olarak ifade edilmektedir. Bununla birlikte problem 

ve PÇ denildiğinde aklımıza günlük hayat problemlerinin yanı sıra matematik problemleri de 

gelmektedir. Matematik kitaplarında yer verilen, kimi matematik uygulamalarının dâhil olduğu 

alıştırmalar ve görevler matematik problemleri olarak tanımlanmaktadır (Baki, 2008). Bir matematik 

problemini çözme ise o probleme ait sonuca ulaşmak için izlenen yol olarak tanımlanabilir.  

Problem çözme, yalnızca matematik öğrenme için bir hedef değil matematik yapmadır ki bu sebeple 

de öğrenciler PÇ ile yeni matematiksel bilgiler inşa ederler (Ulusal Matematik Öğretmenleri Konseyi 

[National Council of Teachers of Mathematics, (NCTM)], 2000). Silver (1994) problem çözmeyi, 

insanın zihnindeki karmaşıklığın ortadan kaldırılması olarak tanımlamaktadır. Chiew ve Wang (2004) 

ise verilen hedefe ulaşabilmek için bir yol bulma şeklinde ifade etmektedir. Bu çerçevede PÇ, 

belirlenen hedefe ulaşmak için insanın zihnindeki karmaşıklığı ortadan kaldıracak bir yol bulması 

şeklinde tanımlanabilir. Bu tanım günlük hayat problemlerimizle daha çok bağdaşıyor gibi 

görünmektedir. Bu sebeple matematikte PÇ, mevcut bilgi ve işlem becerilerini kullanarak zihinsel 

etkinlikler aracılığıyla problemin ortadan kaldırılması durumu olarak belirtilmektedir (Altun, 2008). 

Bu kapsamda matematikte PÇ, var olan kavram bilgisi ve işlem becerileri ile karşılaşılan matematik 

probleminin sonucuna ulaşabilmek için bir yol bularak zihindeki karışıklığı ortadan kaldırmak olarak 

yorumlanabilir. Bu bağlamda PÇ ile öğrencilerin matematik bilgilerinin sorgulanabileceği, onların 

sahip olduğu beceriler ile ilgili yorumlar yapılabileceği ifade edilmektedir (Akkan vd., 2009). Bu 

sebeple de öğrenilmesi ve elde edilmesi gereken bir beceri olarak görülen problem çözmenin, sürekli 

geliştirilmesi gereken, zaman, çaba, enerji ve alıştırma isteyen bir iş olduğu belirtilmektedir (Bingham, 

1998). Bu işin ise oldukça karmaşık bir süreç olduğu (Katrancı, 2014) ve eğer aşamalara bölünürse 

hem öğrenme hem de öğretme işinin kolaylaşacağı (Senemoğlu, 2011) ifade edilmektedir. Bu 

çerçevede problem çözmenin belirli aşamalarının olduğundan bahsedilmektedir. Bu aşamalar Polya 

(1957) tarafından; i) Problemin anlaşılması (problemi anlama), ii) Problemin çözümü için bir plan 

yapılması (Strateji geliştirme), iii) Çözüm planının uygulanması ve iv) Sonucun doğru olup 

olmadığının kontrol edilmesi (Değerlendirme, geri bakma) (Senemoğlu, 2011; Starkey, 2010) şeklinde 

belirtilmiştir. Gonzales (1994) ise bu aşamalara beşinci bir aşama eklemiştir. Bu aşama problem 

kurma/oluşturmadır (PK).  

Silver (1994) tarafından PK, bir matematiksel durumu keşfetmek için yeni problemlerin üretilmesi 

olarak tanımlanmaktadır. PK, matematiksel deneyimler çerçevesinde, somut durumlarla oluşturulan 

yorumların anlamlı matematiksel problemlere dönüştürüldüğü süreçtir (Stoyanova & Ellerton, 1996). 



6th INTERNATIONAL EDUCATION AND INNOVATIVE SCIENCES CONGRESS 

(November 24-25, 2022 / Burdur Mehmet Akif Ersoy University) 
 

58 

Akay ve diğerleri (2006) problem kurmayı, verilen bir durum hakkında yeni problemler üretmeyi 

içeren PÇ aktivitesi olarak ele almaktadırlar. PK ile öğrenciler öğrenme konusunda sorumluluk 

almakta ve esnek düşünebilmektedirler. PK, PÇ performansının pekişmesine yardımcı olurken yanlış 

algıları da ortadan kaldırmaktadır (Ergün, 2010). Bir süreç olan problem kurmada, öğrencilerin, 

matematiksel işlemleri, matematiksel kavramları ve kurmuş oldukları problemin farklı çözüm yollarını 

da düşündükleri bilinmektedir (Lin & Leng, 2008). Abu-Elwan (1999) ise problem kurmanın, 

matematiği günlük yaşamla ilişkilendirmeye yardımcı olduğu ve öğrencilerin matematiksel 

düşünmelerini sağladığını belirtmektedir. PK çalışmaları ile karşı karşıya kalan öğrenciler yaratıcı, 

girişimci ve aktif öğrenen bireyler haline gelmektedirler (Mason, 2000). Bununla birlikte öğrencilerin, 

problem kurmanın, problemi anlamaya yardımcı olduğunu ve matematik konusunu anlamlandırmaya 

katkı sağladığını belirttikleri görülmüştür. Ayrıca PK ile PÇ becerilerinin geliştiği ve düşünme 

güçlerinin arttığı ortaya konmuştur (Ada vd., 2020). Özetle, PK çalışmalarının veya etkinliklerinin 

öğrencilerde kritik düşünme becerilerini geliştirdiği, kaygı ve korkuyu azalttığı, kalıcı öğrenmeyi 

sağladığı, matematiksel anlamayı geliştirdiği ve kavram yanılgılarını ortaya çıkardığı bilinmektedir 

(Brown & Walter, 2005; Cankoy & Darbaz, 2010; Katrancı, 2014; Nixon-Ponder, 1995; Ticha & 

Hospesova, 2013).  

Yapılan birçok araştırmada ise (Akben, 2020; Arıkan & Ünal, 2013, 2015; Cai, 1998; Cai & Hwang, 

2002; Kar vd., 2010; Silver & Cai, 1996; Zhang vd., 2022) PÇ ve PK arasındaki ilişki incelenmiş ve 

sonuçta bu ikili arasında çok güçlü bir ilişkinin olduğu ortaya konmuştur. Aradaki bu güçlü ilişki 

sebebiyle de herhangi birindeki başarının, tutumun, kaygının veya öz-yeterliğin diğerini 

etkileyebileceği düşünülmektedir. Bu düşünce ile bu çalışmada problem çözmeye ve kurmaya yönelik 

tutumların incelenmesi amaçlanmıştır. Çünkü tutum; tutulan yol, tavırdır (Türk Dil Kurumu [TDK], 

2022). Eğer bir şeye karşı olumlu bir tavır içindeysek onu yapmaya istekliyizdir. Bu da beraberinde 

olumlu sonuçlarla birlikte başarıyı getirebilmektedir. Nitekim PK çalışmalarının matematiğe yönelik 

olumsuz tutumların ortadan kalkmasına yardımcı olduğu (Ergün, 2010) belirtilmektedir. Keza öğrenci 

görüşlerine göre de problem kurmanın problemlere yönelik öz yargıyı azalttığı, olumlu tutum 

gelişmesine yardımcı olduğu ortaya konmuştur (Ada vd., 2020). PK, öğrencilerin matematiğe yönelik 

bakış açılarının değişmesine yardımcı olurken, matematik yapıyor olmanın ne demek olduğunu 

anlamalarına da fırsatlar sunmaktadır (Lavy & Shriki, 2009). Burada söz konusu olan tüm bu olumlu 

etkilerin PÇ için de geçerli olduğu düşünesi ile PÇ ve PK tutumlarının incelenmesi ve akabinde 

aradaki ilişkinin tutum bağlamında araştırılması amaçlanarak aşağıdaki soruların cevaplarına 

ulaşılmaya çalışılmıştır. 

Matematik problemi çözmeye yönelik tutumlar ne düzeydedir? 

Matematik problemi kurmaya yönelik tutumlar ne düzeydedir? 

Matematik problemi çözmeye ve kurmaya yönelik tutumlar ilişkili midir? 

 

YÖNTEM 

Çalışma ilişkisel tarama modelindedir. Bu modelde, iki ya da daha çok değişken arasındaki ilişki bu 

değişkenlere herhangi bir şekilde müdahale edilmeden incelenmektedir. Örneğin; geometri tutumu ile 

geometriye yönelik öz-yeterlik inançları arasındaki ilişkinin araştırılması bu modele yöneliktir 

(Büyüköztürk vd., 2012). Bu araştırmada da matematik problemi çözme ve kurma tutumları 

incelenerek aradaki ilişki sorgulanmakta olduğu için ilişkisel tarama modelindedir.  

Çalışma Grubu 

Amaçsal (amaçlı) örnekleme, araştırmanın amacına bağlı olarak bilgi açısından zengin durumların 

seçilerek derinlemesine araştırma yapılmasına olanak tanımaktadır. Amaçlı örnekleme kapsamındaki 

ölçüt örneklemede ise çalışma grubu, belli niteliklere sahip bireylerden oluşturulabilir (Büyüköztürk 

vd., 2012). Bu çalışma için ölçüt, katılımcıların ortaokul düzeyinde öğrenim görüyor olmalarıdır. 

Çünkü öğrencilerin matematikle ilgili edindikleri tecrübeler, onların matematiğe yönelik olumsuz 

ve/veya olumlu tutum geliştirmelerine sebep olmaktadır (Kocakaya vd., 2018). Bu sebeple de 

öğrencilerin matematikle ilgili tecrübe edinmiş olmaları dikkate alınmıştır. Bu durumda da ilkokulda 
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matematik dersleriyle karşılan öğrencilerin artık matematiğe ve onunla ilgili kavramlara yönelik 

tutumlarının oluştuğu düşünülmektedir. Bu sebeple çalışma, 416 ortaokul öğrencisi ile yürütülmüştür. 

Öğrencilerin temel demografik değişkenleri olan cinsiyet ve sınıf seviyelerine göre dağılımları Tablo 

1’de sunulmuştur. 

Tablo 1. Çalışmaya katılan öğrencilerin temel demografik değişkenlere göre dağılımı  

Cinsiyet/Sınıf 5. Sınıf 6. Sınıf 7. Sınıf 8. Sınıf Toplam (T) 

Kız (K) 45 62 49 60 
216 

(%52.00) 

Erkek (M) 64 44 50 42 
200 

(%48.00) 

T 
109 

(%26.20) 

106 

(%25.48) 
99 (%23.79) 

102 

(%24.51) 
416 

 

Tablo 1’e göre; öğrencilerin 216’sı (%52) kız ve 200’ü (%48) erkektir. 109 (%26.20) öğrenci beşinci, 

106 (%25.48) öğrenci altıncı, 99 (%23.79) öğrenci yedinci ve 102 (%24.51) öğrenci sekizinci sınıfta 

öğrenim görmektedir.  

 

Veri Toplama Araçları 

Bu çalışmada iki farklı veri toplama aracı kullanılmıştır. Bu araçlar; i) Matematik Problemi Çözme 

Tutum Ölçeği (MPÇTÖ) ve ii) Matematik Problemi Oluşturma Tutum Ölçeği (MPOTÖ) şeklinde olup 

detaylı açıklamalara aşağıda yer verilmiştir. 

MPÇTÖ: Ölçek, ortaokul öğrencilerinin matematik problemi çözme tutumlarının belirlenmesi 

amacıyla Çanakçı ve Özdemir (2011) tarafından geliştirilmiştir. Ölçek 19 madde ve iki alt faktörden 

meydana gelmektedir. Bu faktörler hoşlanma (MPÇTÖ-H) ve öğretim (MPÇTÖ-Ö) şeklindedir. 

Ölçeğin tümüne ilişkin Cronbach alpha katsayısı (CAk) 0.848; alt faktörler için bu katsayılar sırasıyla 

0.869 ve 0.777 olarak hesaplanmıştır.  

Bu çalışma kapsamında ilk olarak güvenirlik analizleri gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda; MPÇTÖ için 

CAk, 0.840; MPÇTÖ-H için 0.875 ve MPÇTÖ-Ö için 0.723 olarak hesaplanmıştır. Güvenirlik 

analizlerinin akabinde doğrulayıcı faktör analizi (DFA) işlemleri gerçekleştirilmiş ve MPÇTÖ için 

X2/sd=2.99 (≤3=mükemmel uyum (Kline, 2005; Sümer, 2000)), RMSEA=0.06 (≤0.06=iyi uyum 

(Thompson, 2004)), NNFI=0.94 ve NFI=0.92 (≥0.90=iyi uyum (Tabachnick & Fidell, 2001)), 

CFI=0.95 (≥0.95=mükemmel uyum (Thompson, 2004)) olarak bulunmuştur. Elde edilen uyum 

indekslerinin istenilen düzeyde olduğu görülmüş ve ölçeğin bu çalışma için geçerli ve güvenilir 

olduğuna karar verilmiştir.  

MPOTÖ: Bu ölçek, Katrancı ve Şengül (2019) tarafından matematik problemi kurmaya yönelik 

tutumların belirlenmesi için geliştirilmiştir. Ölçek; hoşlanmama (MPOTÖ-H), önemsiz görme 

(MPOTÖ-ÖG) ve kendine güven (MPOTÖ-KG) olmak üzere üç alt faktör ve 37 maddeden meydana 

gelmektedir. Ölçeğin tümüne ait CA katsayısı 0.910, alt faktörlere ilişkin CA katsayıları ise sırasıyla 

0.901, 0.853 ve 0.813 olarak hesaplanmıştır. DFA sonucuna göre MPOTÖ’nün X2/sd oranı 2.71’dir.  

Bu çalışma için, ilk olarak güvenirlik analizi işlemleri gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda CA bulguları 

MPOTÖ-H için 0.888, MPOTÖ-ÖG için 0.809 ve MPOTÖ-KG için 0.754 olarak hesaplanmıştır. 

Ölçeğin geneline ilişkin CAk ise 0.894 şeklinde elde edilmiştir. Güvenirlik analizlerini takiben DFA 

işlemleri yürütülmüştür. MPOTÖ için X2/sd=2.27 (≤2.5=mükemmel uyum (Kline, 2005)), 

RMSEA=0.05 (≤0.05=mükemmel uyum (Brown, 2006)), NNFI=0.91 ve NFI=0.94 (≥0.90=iyi uyum 

(Tabachnick & Fidell, 2001)), ve CFI=0.95 (≥0.95=mükemmel uyum (Thompson, 2004)) olarak 
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bulunmuştur. Elde edilen uyum indekslerinin istenilen düzeyde olduğu, ölçeği geliştirenler ile paralel 

bulgular elde edildiği görülmüş ve ölçeğin bu çalışma için de geçerli ve güvenilir olduğuna karar 

verilmiştir. 

Veri Analizi 

Çalışma için 431 öğrenciden veri toplanmıştır. Analiz işlemlerine başlamadan önce ilk olarak toplanan 

bu veriler titizlikle incelenmiştir. Yapılan bu incelemede bazı veri toplama araçlarında sadece tek bir 

seçeneğin işaretlendiği (örneğin; tüm ölçek maddelerinin kararsızım şeklinde işaretlendiği), sadece tek 

bir ölçeğin doldurulup diğerinin boş bırakıldığı veya maddelerin birer atlanarak cevaplandığı 

görülmüştür. Bu tip veri toplama araçları (N=15) çalışmadan çıkarılmıştır. Bu bağlamda; toplamda 

416 öğrencinin doldurduğu veri toplama araçlarının analiz için uygun olduğu görülmüştür.  

Birinci ve ikinci araştırma problemlerinin cevaplarına ulaşabilmek için ilk olarak betimsel 

istatistiklerden yararlanılmıştır. Daha sonra ölçeklerden alınan puanların aritmetik ortalamaları 

hesaplanmıştır. Ölçekler beş seçenekli dört eş aralıklı olduğu için 4/5=0.8 oranı dikkate alınarak 

ortalamaların değerlendirilme kritik noktaları 1.00-1.80=Çok düşük, 1.81-2.60=Düşük, 2.61-

3.40=Orta, 3.41-4.20=Yüksek ve 4.21-5.00=Çok yüksek olarak belirlenmiştir.  

Üçüncü araştırma probleminin cevabına ulaşmak için ise ilk olarak ölçek ve ölçek alt faktörlerinin 

normal dağılıp dağılmadığı araştırılmıştır. Bu sorgulamanın yapılmasında, eğer test edilecek grup 

büyüklüğü 50’den fazla ise Kolmogorov-Smirnov (KS) testi ile değerlendirmenin yapılması 

önerilmektedir (Büyüköztürk vd., 2010). N=416 olduğu için KS testi ile normallikler sınanmıştır. 

Testin akabinde ulaşılan p değerlerinin 0.05’ten büyük çıkması puanların normal dağılımdan anlamlı 

sapma göstermediğini ifade ederken normal dağılıma uygun olarak yorumlanırlar (Büyüköztürk, 

2012). Bu çerçevede, KS test sonuçları MPÇTÖ-H ve MPOTÖ-H’nin normal dağıldığını (p1=0.056> 

.05; p2=0.074> .05) gösterirken MPÇTÖ (p=0.036< .05), MPÇTÖ-Ö (p=0.000< .05), MPOTÖ 

(p=0.000< .05), MPOTÖ-KG (p=0.023< .05) ve MPOTÖ-ÖG’nin (p=0.000< .05) normal 

dağılmadığını göstermiştir. Test sonuçlarına göre Spearman-Brown korelasyonunun değişkenler arası 

ilişkiyi açıklamada kullanılmasına karar verilmiştir. Bulunan korelasyon değerlerinin 

yorumlanmasında ise Büyüköztürk (2012) tarafından sunulan kriterler dikkate alınmıştır. Bu bağlamda 

elde edilen katsayıların mutlak değerce 0.00-0.30 arasında olması “düşük”, 0.30-0.70 arasında olması 

“orta” ve 0.70-1.00 arasında olması ise “yüksek” düzeyde bir ilişki olarak yorumlanmıştır. Analiz 

işlemlerinde LISREL 8.4 ile SPSS 17.0 programları kullanılmış ve 0.05 anlamlılık düzeyi olarak 

alınmıştır. 

 

BULGULAR 

Araştırmada ilk olarak matematik problemi çözmeye yönelik tutumların nasıl ve ne düzeyde olduğu 

araştırılmıştır. Bu bağlamda ilk olarak alt faktörler çerçevesinde var olan durum ortaya konmuştur.  

 

MPÇTÖ-H 

Bu faktör matematik problemi çözmenin hoşlanma boyutudur. Bu faktörde yer alan maddeler genel 

itibariyle öğrencilerin problem çözerken sıkılıp sıkılmadığı, problem çözmeyi sevip sevmediği veya 

problem çözmede zorlanıp zorlanmadığı ile ilgili tutumlarını yansıtmaktadır. Madde 1’e göre 

öğrencilerin dörtte birini (%26.68) çözümü uzun zaman alan problemler sıkmaktadır. Yarıdan fazlası 

(%57.69) ise problemin çözümü uzun zaman alsa da sıkılmamaktadır. Madde 4’e göre öğrencilerin 

%34.62’si problem çözmekten çok hoşlanmaktadır. Bunun aksine %32.45’i problem çözmekten 

hoşlanmamaktadır. Madde 7’ye göre öğrencilerin yaklaşık yarısı (%48.80) özellikle zor problemler ile 

uğraşmayı sevmekte iken dörtte biri (%25.00) sevmemektedir. Madde 10’a göre öğrencilerin 

%38.94’ü çoğu matematik probleminin sinir bozucu olduğunu düşünürken %39.18’i 

düşünmemektedir. Madde 12’ye göre öğrencilerin %41.11’i okul dışında matematik problemlerini 

düşünmekten hoşlanmamaktadır. Aksine %31.49’u okul dışında da matematik problemlerini 

düşünmekten hoşlanmaktadır. Madde 13’e göre öğrencilerin %42.31’i problem çözmeyi sıkıcı 
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bulurken öğrencilerin dörtte birinden biraz fazlası (%28.85) sıkıcı bulmamaktadır. Madde 14’e göre 

ise %42.31’lik bir grup, öğrencilerin problem çözmeyi niçin eğlenceli bulduğunu anlamakta 

zorlanmaktadır. Madde 16’ya göre öğrencilerin %40.63’ü matematik problemlerinin zor ve can sıkıcı 

olduğunu düşünürken %31.25’i zor ve can sıkıcı bulmamaktadır. Madde 17’ye göre öğrencilerin 

%37.26’sı matematik problemlerine yönelik hoş duygulara sahipken %31.25’i bu konuda kararsızdır. 

Madde 18’e göre ise öğrencilerin %33.17’si zor problemleri çözmek zorunda olduğunu düşünmenin 

onu sinirlendirdiğini belirtmektedir. Öğrencilerin yaklaşık yarısı ise (%45.67) bu konuda 

düşündüğünde sinirlenmemektedir. Elde edilen tüm bulgular Şekil 1’de görülebilmektedir.  

 

Şekil 1. MPÇTÖ-H’ye ilişkin betimsel bulgular 

 

MPÇTÖ-Ö 

Bu faktör matematik problemi çözmenin öğretim boyutudur. Bu faktördeki maddeler öğrencilerin 

problem çözmenin öğretim sürecine yönelik tutumlarını yansıtmaktadır. Madde 2’ye göre öğrencilerin 

dörtte üçünden fazlası (%76.20) bir problemi çözmenin birden fazla yolu olduğunu düşünmektedir. 

Madde 3’e göre öğrencilerin yine dörtte üçünden fazlası (%76.44) çözümde hata yapması durumunda 

düzeltmesi için şans verilmesi gerektiğini düşünmektedir. Madde 5’ göre yine öğrencilerin dörtte 

üçünden fazlası (%76.92) öğretmenin bir problemin değişik çözüm yollarını göstermesi gerektiğini 

ifade etmektedir. Madde 6’ya göre ise öğrencilerin %70.43’ü onlara kendi çözüm yollarını bulup 

kullanma konusunda fırsat verilmesi gerektiğini düşünmektedir. Madde 8’e göre öğrencilerin yaklaşık 

yarısı (%49.76) bir problemi çözemediği takdirde benzer bir problemi düşünerek çözüm için tekrar 

uğraşmaktadır. Madde 9’a göre ise öğrencilerin yarıdan biraz fazlası (%56.25) yeterli vakitleri olması 

durumunda çoğu problemi çözebileceğine inanmaktadır. Madde 11’e göre öğrencilerin %77.88’i işlem 

bilgisinin çoğu problemin çözümü için gerekli olduğunu düşünmektedir. Madde 15’e göre de 

öğrencilerin %64.18’i birden fazla çözüm yolu olmasına karşın bir çözüm yolunun en iyisi olduğunu 

düşünmektedirler. Son olarak madde 19’a göre öğrencilerin %63.22’si problem çözmenin matematik 

öğrenmenin en önemli bölümü olduğunu düşünmektedir. Bu faktörle ilişkili elde edilen tüm bulgular 

Şekil 2’de görülebilmektedir.  

 

Şekil 2. MPÇTÖ-Ö’ye ilişkin betimsel bulgular 

Matematik problemi çözmeye yönelik tutumlar ile ilgili genel bulgular ise Tablo 2’deki gibidir. 
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Tablo 2. MPÇTÖ ve alt faktörleri ile ilgili bulgular 

MPÇTÖ ve alt 

faktörleri 
N Min. Max. �̅� sd. 

MPÇTÖ-H 416 1.00 5.00 2.96 .91 

MPÇTÖ-Ö 416 1.44 5.00 3.85 .63 

MPÇTÖ 416 1.63 4.89 3.38 .63 

 

Tablo 2’deki bulgulara göre öğrencilerin matematik problemi çözmeye yönelik tutumlarının orta 

düzeyde olduğu görülmektedir. Hoşlanma alt faktörü ile ilgili tutumların da orta düzeyde ancak 

öğretim alt faktörü ile ilgili tutumların ise yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir. İlk araştırma 

problemi cevaplandıktan sonra matematik problemi kurmaya yönelik tutumların nasıl ve ne düzeyde 

olduğu incelenmiştir. Bu kapsamda ilk olarak alt faktörler bağlamında var olan durum ortaya 

konmuştur. Elde edilen bulgular aşağıdaki şekildedir.  

 

MPOTÖ-H 

Bu faktör altında madde 2’ye göre öğrencilerin %27.64’ü problem kurması zor matematik konularında 

başarısız olduklarını düşünmekteyken %41.83’ü kendisini başarılı bulmaktadır. Madde 4’e göre 

öğrencilerin %31.73’ü problem kurması uzun zaman alan matematik konularından sıkılmaktadır. 

Aksine öğrencilerin %46.15’i sıkılmadığını ifade etmiştir. Madde 11’e göre öğrencilerin %28.85’i 

problem kurması uzun zaman alan matematik konularıyla ilgili problem oluşturamayacağını 

düşünmektedir. Madde 12’ye göre öğrencilerin %34.38’i problem kurmadan hoşlanmazken %37.74’ü 

hoşlanmaktadır. Madde 13’e göre öğrencilerin %31.49’u matematikteki zor konularla ilgili problem 

kurmaktan keyif almazken %42.31’i keyif almaktadır. Madde 15’e göre öğrencilerin %32.12’si 

özellikle matematikteki zor konular ile ilgili problem kurmaktan hoşlanmamaktadır. Madde 16’ya göre 

öğrencilerin %43.99’u çoğu matematik konusu sinir bozucu olduğu için problem kurmak 

istememektedir. Madde 17’ye göre öğrencilerin %35.34’ü okul dışında problem kurmayı düşünmekten 

hoşlanmamaktadır. Madde 19’a göre öğrencilerin %39.66’sı problem kurmayı sıkıcı bulmaktadır. 

Madde 20’ye göre ise öğrencilerin yarısından biraz fazlası (%52.88) problem kurmanın öğretmenin işi 

olduğunu düşünmektedir. Madde 22’ye göre öğrencilerin yaklaşık yarısı (%46.63) problem kurarken 

matematiği hiç bilmediğini düşünmektedir. Madde 23’e göre ise öğrencilerin %33.89’u matematik zor 

bir ders olduğu için problem kurmanın da zor olduğunu düşünmektedir. Madde 25’e göre öğrencilerin 

%28.61’i problem kurmayı düşünmekten yorulmaktadırlar. Madde 26’ya göre ise öğrencilerin 

%26.20’si problem kurmanın yorucu bir iş olduğunu düşünmesine karşın %41.59’u yorucu 

görmemektedir. Bu faktörle ilişkili bulgular Şekil 3’te görülmektedir.  

 

Şekil 3. MPOTÖ-H’ye ilişkin betimsel bulgular 
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MPOTÖ-KG 

Bu faktördeki madde 1’e göre öğrencilerin dörtte üçü (%75.48) çok çalışırlarsa problem kurmada daha 

başarılı olabileceklerini düşünmektedirler. Madde 5’e göre öğrencilerin yarıdan fazlası (%63.22) 

uğraştıkları takdirde matematikteki her konu ile ilgili problem kurabileceklerini ifade etmişlerdir. 

Madde 10’a göre öğrencilerin %60.58’i problem çözmeyi öğrenmişse problem de kurabileceğini 

belirtmiştir. Madde 14’e göre öğrencilerin yarıdan fazlası (%58.17) problem kurabildiği zaman 

kendini iyi hissetmektedir. Madde 18’e göre öğrencilerin yarısı (%50.96) yeterli vakitleri olması 

halinde matematikteki her konu ile ilgili problem kurabileceklerini düşünmektedirler. Madde 21’e 

göre öğrencilerin yarıdan fazlası (%57.69) bir matematik konusu ile ilgili problem kurabildiği zaman 

matematiği yapıyor gibi hissetmektedir. Madde 24’e göre ise öğrencilerin %67.79’u PK için yaratıcı 

düşünmenin gerekli olduğunu ifade etmektedir. Madde 27’ye göre öğrencilerin %65.38’i problem 

kurmadan önce, neleri bildiklerini düşünmeleri gerektiğini ifade etmişlerdir. Madde 29’a göre 

öğrencilerin %64.90’ı bir matematik konusunu tam anlamaları halinde o konuyla ilgili problem 

kurabileceklerini belirtmişlerdir. Madde 31’e göre öğrencilerin yarıdan fazlasının (%57.69) problem 

kurabildiği zaman matematik konularını daha iyi öğrendiklerini belirttikleri görülmüştür. Madde 32’ye 

göre öğrencilerin neredeyse yarısı (%46.15) problem kurmanın matematik konularını daha iyi 

öğrenmelerini sağladığını ifade etmişlerdir. Madde 34’e göre öğrencilerin yarıdan fazlasının (%56.97) 

kurdukları problemin orijinal olması hoşlarına gitmektedir. Madde 37’ye göre de öğrencilerin sadece 

%19.23’ü matematikte başarılı olan öğrencilerin problem kurabildiğini düşünmektedirler. Bu faktörle 

ilgili bulgular Şekil 4’te yer almaktadır.  

 

Şekil 4. MPOTÖ-KG’ye ilişkin betimsel bulgular 

MPOTÖ-ÖG 

Bu faktördeki madde 3’e göre öğrencilerin %66.35’i için problem kurabiliyorsanız matematiği anlayıp 

anlamadığınız ve madde 6’ya göre %63.94’ü için kurulan problemin çözümünün olması önemli 

değildir. Madde 7’ye göre öğrencilerin yarıdan biraz fazlası (%56.25) problem kurmanın problem 

çözmeye yardımcı olmadığını düşünmektedir. Madde 8’e göre öğrencilerin dörtte üçü (%74.04) PK 

için matematiksel kavramları bilmenin, madde 9’a göre dörtte üçü (%73.56) PK için matematiksel 

işlemleri bilmenin ve madde 28’e göre %64.42’si kurdukları problemlerdeki ifadelerin/kavramların ne 

anlama geldiğinin önemli olmadığını belirtmiştir. Madde 30’a göre ise öğrencilerin %66.11’i 

kurdukları problemlerin doğru olup olmadığını düşünmemektedirler. Madde 33’e göre öğrencilerin 

%64.42’si problem kurarken matematiksel dilin kullanımına dikkat etmemekte, madde 35’e göre 

yarıdan biraz fazlası (%57.45) kurdukları problemlerin çözülebilir olup olmadığını kontrol etmemekte 

ve madde 36’ya göre de %64.42’si problem kurmadan önce hangi matematiksel işlemleri 

kullanacağını düşünmemektedir. Bu faktörle ilişkili bulgular Şekil 5’te sunulmuştur. 
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Şekil 5. MPOTÖ-ÖG’ye ilişkin betimsel bulgular 

Matematik problemi kurmaya yönelik tutumlar ile ilgili genel bulgular ise Tablo 3’te sunulduğu 

şekildedir. 

Tablo 3. MPOTÖ ve alt faktörleri ile ilgili bulgular 

MPOTÖ ve alt 

faktörleri 
N Min. Max. �̅� sd. 

MPOTÖ-H 416 1.00 5.00 2.98 .81 

MPOTÖ-KG 416 1.69 5.00 3.55 .60 

MPOTÖ-ÖG  416 1.50 5.00 3.80 .71 

MPOTÖ 416 1.73 4.84 3.40 .55 

 

Tablo 3 incelendiğinde öğrencilerin matematik problemi kurmaya yönelik tutumlarının orta düzeyde 

olduğu görülmektedir. Benzer şekilde hoşlanmama faktörü ile ilgili tutumların da orta düzeyde olduğu 

belirlenmiştir. Kendine güven ve önemsiz görme alt faktörlerine yönelik ise yüksek düzeyde olumlu 

tutuma sahip oldukları görülmektedir. Birinci ve ikinci araştırma soruları bağlamında PÇ ve kurma ile 

ilgili tutumlar ortaya konduktan sonra problem çözmeye ve kurmaya yönelik tutumların ilişkili olup 

olmadığı araştırılmıştır. Elde edilen bulgular Tablo 4’teki gibidir. 

 

Tablo 4. PÇ ve PK ilişkisi 

İlişki r p N Değer 

PÇ & PK 

Tutumları 
.784 .000 416 p < .05 

Tablo 4’te ortaokul öğrencilerinin matematik problemi çözme ve kurma tutumları arasında yüksek 

düzeyde pozitif yönlü anlamlı bir korelasyonun olduğu (r= .784; p< .05) görülmektedir. Daha sonra 

PÇ tutumlarının PK tutum ölçeği alt faktörleri ile ilişkisi sorgulanmış ve elde edilen bulgular Tablo 

5’te sunulmuştur.  

 

Tablo 5. MPÇTÖ & MPOTÖ’nün alt faktörleri ile ilişkisi 

İlişki r p N Değer 
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MPÇTÖ & MPOTÖ-H .745 .000 416 p < .05 

MPÇTÖ & MPOTÖ-

ÖG 
.477 .000 416 p < .05 

MPÇTÖ & MPOTÖ-

KG 
.550 .000 416 p < .05 

 

Tablo 5’e göre öğrencilerin PÇ tutumları PK tutum ölçeği alt faktör puanları arasında sırasıyla yüksek 

(r1= .745; p< .05) ve orta düzeyde (r2= .477; r3= .550; p< .05) pozitif ve manidar bir ilişki söz 

konusudur. Bunlara ek olarak PK tutumlarının PÇ tutum ölçeği alt faktörleri ile ilişkisi de incelenmiş 

ve elde edilen bulgulara Tablo 6’da yer verilmiştir.  

Tablo 6. MPOTÖ & MPÇTÖ’nün alt faktörleri ile ilişkisi 

İlişki r p N Değer 

MPOTÖ & MPÇTÖ-

H 
.666 .000 416 p < .05 

MPOTÖ & MPÇTÖ-

Ö 
.562 .000 416 p < .05 

 

Tablo 6’ya göre öğrencilerin matematik problemi kurma tutumlarının PÇ tutum ölçeği alt faktörleri ile 

orta düzeyde anlamlı ilişkili (r1= .666; r2= .562; p< .05) olduğu görülmektedir.  

 

SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Araştırma sonucunda ilk olarak, öğrencilerin matematik problemi çözmeye yönelik tutumlarının orta 

düzeyde olduğu ortaya konmuştur. Nitekim öğrencilerin bir kısmı problem çözmekten sıkılırken bir 

kısmı sıkılmamakta, bir kısmı severken bir kısmı sevmemekte, bir kısmı zorlanırken bir kısmı 

zorlanmamaktadır. Bu durum, öğrencilerin bir kısmının matematik problemi çözmekten hoşlandığını 

bir kısmının ise hoşlanmadığını göstermektedir. Bu da onların matematik problemi çözmeye yönelik 

hem olumlu hem de olumsuz tutumlara yani orta düzeyde tutuma sahip olduklarını göstermektedir. 

Özgen ve diğerleri (2017) problem çözmeye yönelik tutumun düşük olma sebebini, öğrencilerin PK 

etkinliklerinde başarısız olmalarıyla ilişkilendirmektedir. Bu çalışmadaki orta düzeydeki tutumun 

sebebi de bu olabilir. Bu nedenle PK başarısı ile problem çözmeye yönelik tutumun ilişkisinin 

incelendiği bir çalışma tasarlanabilir. Literatürde bu tutumların yüksek düzeyde olduğu sonucuna 

ulaşan çalışmalar da yer almaktadır (Katrancı & Şengül, 2019; Özgen vd., 2017). Ayrıca Zakaria ve 

Ngah (2011) da öğrencilerin problem çözmeye yönelik olumlu tutumlara sahip oldukları sonucunu 

elde etmişlerdir. Tutumların yüksekliğinin öğrencilerin problem çözmenin yararlı olduğuna inanmaları 

ve matematiksel benlik kavramlarının gelişmiş olduğuyla ilişkili olduğu ifade edilmiştir (Katrancı & 

Şengül, 2019). Bu çalışmada elde edilen tutumların orta düzeyde olduğu sonucu, öğrencilerin 

matematiksel benlik kavramlarının da orta düzeyde olduğunun göstergesi olabilir. Bu sebeple bu 

durumu görebilmek üzere matematiksel benlik kavramıyla ilişkili çalışmaların yapılması 

önerilmektedir. Ayrıca çalışmada öğrencilerin, bir problemin birden fazla çözüm yolu olduğunu ve 

öğretmenin bu farklı çözüm yollarını göstermesi gerektiğini belirttikleri görülmüştür. Bu da matematik 

derslerinde çözülen problemlerin farklı çözüm yollarının gösterilmesinin tutumu artırma adına önemli 

olduğuna işaret etmektedir. Orta düzeyde elde edilen tutumun sebebi, öğretmenlerin farklı çözüm 

yollarına odaklanmamaları olabilir. Bu nedenle matematik derslerinde çözülen problemlerin farklı 

çözüm yollarının gösterilmesi önemli olup önerilmektedir. Bununla birlikte öğrencilerin kendi çözüm 
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yollarını bulup kullanma fırsatı verilmesi, çözümde hata yapılması durumunda ise düzeltme şansı 

tanınması gerektiği elde edilen sonuçlar arasındadır. Problem çözmenin matematik yapma demek 

olduğu fikri unutulmadan öğrencilere kendi çözüm yollarını bulma fırsatları sağlanmalıdır. Örneğin; 

grup çalışmaları yaptırılarak hem kendi hem de akranlarının çözüm yollarını bulma ve görme şansı 

yaratılabilir. Çalışmada ayrıca işlem bilgisinin çoğu matematik probleminin çözümü için gerekli 

olduğu ortaya çıkmıştır. Oysa matematiği öğrenme ve yapma için işlemsel bilgi ile kavramsal bilgi 

arasındaki bağın kurulması gerekmektedir. İşlemsel bilgi, kavramsal bilginin ifade biçimidir ki 

matematiği öğrenebilmek için bu ikisi arasındaki ilişkinin kurulması gerekir (Baykul, 2014). Bu 

sebeple de matematik problemlerinin çözümü yapılırken işlem bilgisinin yanında kavram bilgisine de 

aynı derecede önem verilmeli, öğrencilerin matematik kavramlarına yönelik bilgileri sorgulanmalıdır.  

Araştırma sonuçları arasında öğrencilerin matematik problemi kurmaya yönelik tutumlarının orta 

düzeyde olduğu yer almaktadır. Katrancı ve Şengül (2019) ise öğrencilerin problem kurmaya yönelik 

tutumlarının yüksek düzeyde olduğu sonucuna erişmişlerdir. Elde edilen sonuçların farklılık 

göstermesinin nedenleri; i) farklı gruplarla çalışılmış olması, ii) PK aktivitelerine katılıp-katılmama ve 

iii) Covid-19 pandemisi olabilir. Çalışmalara katılan öğrenciler farklı gruplardır. Bu da onların sosyo-

ekonomik düzey, anne-baba eğitim durumu, öğretmen vb. gibi farklı değişkenlerle etkileşimli 

olduğunu göstermektedir. Bu değişkenlerin de ele alındığı çalışmalar yapılarak ortaya çıkan fark 

araştırılabilir. Silver (1994) matematik problemi kurma aktivitelerinin öğrencilerin tutumları ve 

başarıları üzerinde pozitif etkili olduğunu ifade etmektedir. Bu kapsamda tutumu yüksek çıkan grubun 

PK aktiviteleri ile daha sık karşılaşmış olabileceği düşünülmektedir. Bu sebeple orta düzeydeki tutumu 

artırmak adına matematik derslerinde PK aktivitelerine sıklıkla yer verilmesi önerilmektedir. Çünkü 

bu aktiviteler başarıyı da beraberinde getirmektedir. Nitekim Cai ve Hwang (2003) öğrencilerin 

problem kurmaya teşvik edilmesinin, onların yalnızca matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmelerine 

teşvik etmediğini aynı zamanda öğrencilerin daha gelişmiş PÇ stratejileri geliştirmelerine yardımcı 

olabileceğini belirtmişlerdir. Covid-19 pandemisinin görüldüğü tüm ülkelerde en önemli öncelikli 

hedeflerden biri eğitimin kesintiye uğramadan devam etmesini sağlamak olmasına karşın ABD, Çin, 

İspanya, İtalya, Fransa, Kore, Almanya ve Türkiye başta olmak üzere pek çok ülke yüz yüze eğitim-

öğretim faaliyetlerine ara vermek zorunda kalmıştır. Bu durumun da pedagojik açıdan önemli 

yansımaları olduğu görülmüştür. Türkiye’de açık ve uzaktan eğitim sisteminin altyapı, erişim, içerik, 

uygulama ve pedagojik açıdan güçlendirilmesi gerektiği ortaya konmuştur (Can, 2020). Bu sebeple bu 

çalışmaya katılan öğrenciler, bu eksikliklerden etkilenmiş bu yüzden de tutumları orta düzeyde çıkmış 

olabilir. Bunlara ek olarak, öğretmenlerin uzaktan eğitimle ilgili genel olarak olumsuz görüş 

belirttikleri ortaya konmuştur. Bu görüşlerden bazıları; öğrenciler ile etkili iletişim kuramama ve derse 

katılmalarını sağlayamama şeklindedir (Metin vd., 2021). Bu çalışmaya katılan öğrencilerin pandemi 

sürecinden geçtikleri göz önüne alındığında, öğretmenlerin bahsettiği bu olumsuzluklardan etkilenmiş 

olmaları yüksek olasılıklıdır. Ayrıca Covid-19 pandemisi; uzaktan eğitim sisteminin bireysel 

farklılıklara uygun olmaması ve öğrencilerin derse aktif katılamaması (Başaran vd., 2020), etkili 

öğretim yöntem ve tekniklerinin kullanılmaması (Eroğlu & Kalaycı, 2020), sosyal olarak yalıtılmış 

hisse kapılma ile internete ve eğitime ulaşamama (Serçemeli & Kurnaz, 2020), stres, kaygı ve depresif 

düşüncelerde artış (Son vd., 2020) gibi birçok olumsuz etkiye neden olmuştur. Bu nedenlerle 

pandeminin etkisinin giderek azaldığı göz önüne alınarak çalışmanın farklı gruplarla tekrar edilmesi ve 

elde edilen sonucun araştırılması önerilmektedir.  

Araştırmanın son sonucu; matematik problemi çözme ve kurma tutumlarının yüksek düzeyde pozitif 

ilişkili olduğudur. Alan yazında PÇ ile problem kurmanın ilişkili olduğu birçok çalışma (Akben, 2020; 

Arıkan & Ünal, 2013, 2015; Cai, 1998; Cai & Hwang, 2002; Kar vd., 2010; Silver & Cai, 1996; Zhang 

vd., 2022) ile ortaya konmuştur. Örneğin; Cai (1998) bu ilişkiyi uluslararası bir bakış açısıyla 

incelemiş ve sonuçlar ABD ve Çin’de PÇ ve PK arasındaki aynı bağlantıyı göstermiştir. Silver ve Cai 

(1996) de öğrencilerin PÇ performanslarının onların PK performansları ile yüksek düzeyde ilişkili 

olduğu sonucuna erişmişlerdir. Keza iyi problem çözücülerin daha az iyi olan çözücülere göre daha 

fazla matematiksel ve daha karmaşık problemler kurduklarını görmüşlerdir. Cai ve Hwang (2002) ise 

Çin örneklemi için PÇ ile PK arasında Amerika örneklemine göre daha güçlü bir ilişkinin olduğunu 

belirlemişlerdir. Nihayetinde her iki grup verileri, PÇ ile problem kurmanın ilişkili olduğunu 

göstermiştir. Kar ve diğerleri (2010) PÇ ve kurma becerileri arasında anlamlı bir ilişki olduğu 
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sonucuna ulaşmışlardır. Bu sonucu da PK becerilerinin PÇ becerilerinin gelişiminde bir aşama olarak 

kabul edildiğinin bir göstergesi olarak değerlendirmişlerdir. Arıkan ve Ünal (2013) farklı ekonomik 

düzeye sahip öğrenciler ile gerçekleştirdikleri çalışmalarında PÇ ile PK arasındaki güçlü ilişkiyi ortaya 

çıkarmışlardır. Ardından 2015 yılında hem üstün zekâlı hem de üstün zekâlı olmayan öğrencilerin PÇ 

ile PK becerileri arasında güçlü bir ilişki olduğunu ortaya koymuşlardır. Akben (2020) ise çeşitli PK 

etkinliklerinin öğrencilerin PÇ becerilerini geliştirdiğini belirlemiştir. Zhang ve diğerleri (2022) 

verilen problemi doğru çözebilen öğrencilerin PK görevini daha iyi anladıklarını, problemi doğru 

çözebilen öğrencilerin, çözemeyenlere göre daha fazla matematik problemi ve daha fazla çözülebilir 

problem kurabildikleri sonuçlarına erişmişlerdir. Nitekim bu sonuçlar da PÇ ile PK arasındaki ilişkiyi 

gözler önüne sermektedir. Görüldüğü üzere PÇ ile PK arasındaki ilişki; beceri, performans, üstün 

zekâlı olup olmama, sosyo-ekonomik düzey vb. gibi çeşitli değişkenler açısından ele alındığı gibi 

uluslararası bakış açısıyla da araştırılmış ve aradaki yüksek düzeydeki ilişki ortaya çıkarılmıştır. Bu 

çalışmada da bu ilişki tutum bağlamında ortaya konmuştur. Tüm bu sonuçlar, bu ikilinin, birbiri ile 

bütünleşik, birbirini tamamlayan ve etkileyen bir yapıda olduklarını işaret etmektedir. Birbirlerinin 

ayrılmaz birer parçası olarak görülebilirler. Bu sebeple de matematik derslerinde her ikisinin bir arada 

ele alınması gerekli görülüp önerilmektedir.  

Çalışmada sadece nicel bir yaklaşım benimsenmiştir. Bu bir sınırlılık olarak görülebilir. Bu sebeple 

nitel verilerle desteklenen benzer bir çalışma yürütülebilir. Çalışmaya katılan grup bağlamında bir 

sınırlılık söz konusu olabilir. Bu sınırlılığı ortadan kaldırmak adına farklı örneklemlerle çalışma 

tekrarlanabilir. Çalışmada kullanılan ölçekler bağlamında bir sınırlılıktan bahsedilebilir. Bu sınırlılığı 

aşmak için ise farklı ölçekler kullanılarak hem tutumlar hem de aradaki ilişki tekrar sorgulanabilir.  
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ÖZET 

Bir zorunluluk haline gelen astronomi ve uzay eğitimi, özellikle ülkemiz adına son yıllarda önem 

verilen bir eğitim alanıdır. İlkokul Fen Bilimleri ders kitapları içeriğine eklenen astronomi ve uzay 

konuları, ilgili eğitim düzeylerinde okutulmaktadır. Bu bağlamda ders kitaplarında yer alan konu 

içeriğine hâkim olan öğretmenler tercih edilerek, bu konuların içerik durumu hakkında dönütler 

alınmıştır. 

Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden fenomenolojik desen tercih edilmiştir. Verilerin elde 

edilmesinde ise yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formu, Burdur ili 

merkezinde görev yapan ve görev yılı en az 10 yıl olan sınıf öğretmenlerine uygulanmıştır. Uygulama 

sonucu elde edilen veriler betimsel analiz yöntemi ile çözümlenmiştir. 

Araştırma sonunda içerik sunumunun öğrenci seviyesinde olduğu, öğrencilerin ilgisini çektiği ve 

içerik sunumunun 2018 Fen Bilimleri öğretim programı ile örtüştüğü tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra 

içerik sunumunda teknik kelimeler ve bilgilerin yeteri kadar yer aldığı; etkinlikler, sorular ve 

değerlendirmeler ile desteklendiği fakat bu destekleyen ögelerin yeterliliği bakımından sınıf 

öğretmenlerinin fikir ayrılığı yaşadığı görülmektedir. Özellikle içerik sunumunun günlük yaşamla 

bağlantılı ve içerik sunumunda yer alan konuların güncel olduğu sonucuna varılmakla beraber 

konuların güncellik bakımından yetersiz kaldığı tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Astronomi, Ders Kitapları, Eğitim, Sınıf Öğretmenleri, Uzay 

 

ABSTRACT 

Astronomy and space education, which has become a necessity, is a field of education that has been 

given importance especially for our country in recent years. Astronomy and space subjects added to 

the content of primary school science textbooks are taught at the relevant education levels. In this 

context, teachers who have a good command of the subject content in the textbooks were preferred, 

and feedback was received on the content status of these subjects. 

In this study, phenomenological design, one of the qualitative research methods, was preferred. A 

semi-structured interview form was used to obtain the data. The interview form was applied to the 

classroom teachers who work in the city center of Burdur and whose working year is at least 10 years. 

The data obtained as a result of the application were analyzed by descriptive analysis method. 

At the end of the research, it was determined that the content presentation was at the student level, 

attracted the attention of the students, and the content presentation coincided with the 2018 Science 

curriculum. In addition, technical words and information are sufficiently included in the content 

 
1 Bu çalışma yüksek lisans tezinden üretilmiştir.  
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presentation; activities, questions and evaluations, but it is seen that the class teachers differ in terms 

of the adequacy of these supporting elements. Although it was concluded that the content presentation 

is related to daily life and the topics included in the content presentation are up-to-date, it has been 

determined that the topics are insufficient in terms of actuality.  

Keywords: Astronomy, Classroom Teachers, Education, Space, Textbooks 

 

GİRİŞ 

İnsanoğlu var olduğu andan itibaren her zaman bir merak ve arayış içinde olmuştur. Bilinmeyeni 

ortaya çıkarmak, hayatını kolaylaştırmak adına birçok aşamadan geçmiş ve kendinden sonra gelecek 

olan insanlara bu tecrübe ve bilgi birikimini aktarmaya çalışmıştır. Bunun hakkında bilinen 

örneklerden birkaç tanesi ilk insanların bazı şekilleri mağara duvarlarına, ağaç gövdelerine 

çizmeleridir. Bunun yanı sıra insanlar tarımsal faaliyetlerini, gökyüzüne bakarak ve gökyüzünü 

inceleyerek şekillendirmişlerdir (Demirci, 2017). Zaman içerisinde gelişen teknoloji ve uygulanan 

eğitimlerle beraber mağara duvarlarına, ağaç kovuklarına yapılan şekiller yerini yazıya bırakmıştır. Bu 

durum kolay olmadığı gibi çok uzun bir süreyi kapsamaktadır. 

İlk insanlardan sonra oluşan bazı ırklar, toplumlar, devletler gelişim göstererek edinilen bilgiyi kolay 

bir şekilde yaymanın ve aktarmanın yollarını aramışlardır. Matbaanın buluşu bu durumu özetler 

niteliktedir. Matbaa ile beraber bilgi dolu kitaplar ve yazılar çoğaltılmış, toplumların gelişimine katkı 

sağlamıştır. Matbaa aynı zamanda hizmet ettiği toplumların eğitim yönünden gelişmesine de katkı 

yapmıştır. Eğitim yuvalarında okutulan ve kullanılan ders kitaplarının basılmasını ve çoğaltılmasını 

sağlayarak bir nevi eğitim için çok önemli bir araç haline gelmiştir. 

Eğitim her ne kadar öğrenci-veli-öğretmen arasında geçen bir süreç olsa dahi, bu sürece dahil olan ve 

süreci doğrudan etkileyen araç ve gereçler de bir o kadar önem arz etmektedir. Özellikle uzun 

zamanlardır eğitimde başarıyı yakalamak adına en temel araçlardan biri ders kitaplarıdır (Seguin, 

1989). Nitekim Kılıç ve Seven (2002), ders kitaplarının hem öğreten hem öğrenen açısından kritik bir 

araç gereç olduğunu ifade etmiştir.  

Ders kitapları hem öğrencinin hem de öğretmenin öğrenme ortamında başvurduğu çok önemli bir 

kaynaktır. Ders kitaplarını önemli kılan durum ise; öğretim programına göre hazırlanıyor olmasıdır. 

Öğretim programında yer alan kazanımlar, hedefler öğrenciyi yönlendiren ve sistematik bir şekilde 

öğrenmesini sağlayan içeriklerdir. Bu içerikler doğrultusunda ders kitapları hazırlanmaktadır. Hem 

kolay ulaşılabilir olması hem ücretsiz olması hem de belirlenen kazanımlar ve hedefler doğrultusunda 

konuların öğrenciye aktarılmasını sağlaması yönünden ders kitapları önemli kaynaklardır. Bunun yanı 

sıra bireyler için kendi kendine öğrenmeyi kolaylaştırması, bilgileri bir düzen içinde sunması ders 

kitaplarının işlevselliğini ortaya koymaktadır (Ceyhan ve Yiğit, 2004).  

Şu anın ve geleceğin en önemli alanlarından biri olan astronomi ve uzay alanı, şüphesiz içinde ortaya 

çıkmayı bekleyen sayısızca gizemi ile açıklanmayı beklemektedir. Ülkemiz de açıklanmayı bekleyen 

bu alanda çalışmalarını yürütmektedir. Özellikle Türkiye bu alanda gelişmeye ve çalışmalar 

yürütmeye istekli devletler arasındadır. Bu doğrultuda astronomi ve uzay konuları öğretim programına 

eklenerek ders kitaplarına yansıtılmıştır. Öğrencilerin ve öğretmenlerin kullanımına sunulan ders 

kitapları ile birlikte temel anlamda bu alanın ele alınmaya çalışıldığı görülmektedir. Fakat astronomi 

ve uzay konularının içerik bakımından yeterli olup olmadığı bilinmemektedir ve literatür taraması 

sonucu bu konuda yeterli çalışma olduğu görülmemektedir. Dolayısıyla hem literatüre hem de 

astronomi ve uzay konularının içerikte yer aldığı boyut hakkında öğretmen görüşlerini değerlendirerek 

bu alana katkıda bulunmak amacıyla bu çalışma gerekli görülmüştür.  
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YÖNTEM 

Araştırma Modeli 

Bu çalışmada kullanılan araştırma yöntemi, nitel araştırma yöntemidir. Araştırma sınıf öğretmenlerinin 

ilkokul Fen Bilimleri ders kitaplarında yer alan astronomi ve uzay konularının içerik sunumlarına 

yönelik görüşlerini belirlemeyi amaçlayan bir çalışmadır. Verilerin öğretmen görüşleri doğrultusunda 

oluşmasından ötürü nitel araştırma yöntemi tercih edilmiştir. Nitel araştırmanın özüne inildiğinde 

sosyoloji ve psikoloji alanlarında başladığı ortaya çıkmaktadır. Ortaya çıktığı zamandan itibaren 

birçok farklı isimle adlandırılmıştır. Kullanıldığı amaca göre yorumlayıcı araştırma, alan araştırması, 

doğal araştırma gibi isimler almıştır (Baltacı, 2017). 

Çalışma Grubu 

Bu araştırmanın çalışma grubu 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Burdur ilinde görev yapan ve görev 

süresinde en az 10 yılını tamamlayan 20 sınıf öğretmeninden oluşmaktadır. Öğretmenler araştırmaya 

gönüllülük esası ile katılmışlardır. Örneklem seçiminde ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu 

örneklem yönteminin seçilmesindeki nedenler; araştırmayı ilgilendiren örnekleme belli bir kıstasın 

araştırmacı tarafından getirilmesidir ve ilgili ders kitapları ile ilgili öğretim programlarını kullanmış ve 

kullanmakta olan öğretmenler olmasından dolayıdır. 

Veri Toplama Aracı 

Çalışmada veri toplama aracı olarak görüşme formu kullanılmış ve araştırmacı tarafından 

hazırlanmıştır. Görüşme formunun kullanılma nedeni olarak; görüşme formunun sağladığı 

avantajlardan en önemlisi formda yer alan soruların cevaplarına bir sınır koyulmayarak daha nitelikli 

ve ayrıntılı verilerin ortaya çıkmasını sağlamasıdır. 

Verilerin Analizi 

Araştırma sonunda elde edilen verilerin analizinde betimsel analiz yöntemi uygulanmıştır. Betimsel 

analiz, elde edilen verilerin belirlenen temalara göre yorumlanması ve özetlenmesi ile yapılan bir 

analiz çeşididir. Bu analiz yönteminde temel amaç elde edilen verilerin yorumlanarak ve özetlenerek 

okuyucuya sunulmasıdır (Yıldırım ve Şimşek, 2003). 

BULGULAR 

Sınıf öğretmenlerinden ilkokul Fen Bilimleri ders kitaplarında yer alan astronomi ve uzay konularının 

içerik sunumlarına yönelik ilgili başlıklara göre görüş belirtmeleri istenmiştir. Sınıf öğretmenleri, 

içerik sunumu ve ilgili başlıklar hakkında bilgilendirilmiştir. Elde edilen bulgular aşağıda verilmiştir. 

Tablo 1.  

İçerik Sunumunun Öğrenci Seviyesine Uygunluğuna Dair Görüşler 

 F % 

Evet 18 90 

Hayır 2 10 

 

Tablo 2.  

İçerik Sunumu ile Öğretim Programının Birbiriyle Örtüşme Düzeylerine Dair Görüşler 

  f % 

Tema Alt Tema   
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Örtüştüğü Kazanım 9 50 

Düzeyler Konu 3 16.7 

(n=18) Sadelik 1 5.5 

(%90) Ayrıntı Yok 5 27.8 

Örtüşmediği 

Düzeyler 

Kazanım-Metin 1 50 

(n=2) 

(%10) 

İçerik 1 50 

 

 

Tablo 3.  

İçerik Sunumunda Yer Alan ve Öğrencilerin İlgisini Çeken Argümanlara Dair Görüşler 

 F % 

Örnek 2 10 

Görsel 7 35 

Alt Notlar 1 5 

Deney-Gözlem 2 10 

Araştırma Konuları 1 5 

Uzay İnceleme Araştırma 

Sonuçları 

1 5 

Metin 6 30 

 

Tablo 4.  

İçerik Sunumunda Yer Alan Argümanların Öğrencilerin İlgisini Çekme Yeterliliği Düzeyine Dair 

Görüşler 

 F % 

Yeterli 12 60 

Yeterli Değil 8 40 

 

Tablo 5.  

İçerik Sunumunun Etkinlikler, Sorular ve Değerlendirmeler ile Desteklenme Düzeyine Dair Görüşler 
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 F % 

Desteklenmektedir 20 100 

Desteklenmemektedir 0 0 

 

Tablo 6.  

İçerik Sunumunda Yer Alan Etkinlikler, Sorular ve Değerlendirmelerin Yeterlilik Düzeyine Dair 

Görüşleri 

 F % 

Yeterli 11 55 

Yeterli Değil 9 45 

 

 

Tablo 7.  

İçerik Sunumunun Günlük Yaşamla Bağlantı Düzeyine Dair Görüşler 

 F % 

Evet 18 90 

Kısmen 2 10 

Hayır 0 0 

 

Tablo 8.  

İçerik Sunumunda Yer Alan Konuların Güncellik Düzeyine Dair Görüşler 

 F % 

Günceldir 19 95 

Güncel Değildir 1 5 

 

Tablo 9.  

İçerik Sunumunda Yer Alan Konuların Güncelliğinin Yeterlilik Düzeyine Dair Görüşler 

 F % 

Yeterli 8 40 

Yeterli Değil 12 60 
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Tablo 10. 

Sınıf Öğretmenlerinin; İçerik Sunumunda Yer Alan Konuların Teknik Kelimeler ve Bilgilerle 

Desteklenmesine Dair Görüşleri 

 F % 

Var 20 100 

Yok 0 0 

 

Tablo 11.  

İçerik Sunumunda Yer Alan Konuların Teknik Kelimeler ve Bilgiler ile Desteklenmesinin Yeterliliğine 

Dair Görüşler 

 F % 

Yeterli 17 85 

Yeterli Değil 3 15 

Yukarıda yer alan tablolar incelendiğinde sınıf öğretmenlerinin görüşlerinden; içerik sunumunun 

öğrenci seviyesine uygun, güncel ve günlük yaşamla bağlantılı olduğu, öğretim programı ile örtüştüğü, 

öğrencilerin ilgisini çeken argümanlara-etkinliklere-sorulara-değerlendirmelere-teknik kelimeler ve 

bilgilere sahip olduğu sonuçları çıkarılmıştır. Aynı zamanda içerik sunumu ile öğretim programının 

özellikle kazanım ve konu bakımından birbiriyle örtüştüğü görülmektedir. Bununla beraber içerik 

sunumunda öğrencilerin ilgisini çeken argümanların örnek, görsel, alt notlar, deney-gözlem, araştırma 

konuları, Uzay inceleme araştırma sonuçları ve metinler olduğu görülmüştür. 

İçerik sunumunda yer alan argümanların öğrencilerin ilgisini çekme düzeyinin yeterliliği ile içerik 

sunumunun etkinlikler-sorular-değerlendirmeler ile desteklenme düzeyinin yeterliliği incelendiğinde, 

sınıf öğretmenlerinin görüşlerinin birbirine yakın fakat olumlu yönde olduğu görülmektedir. 

İçerik sunumunda yer alan konuların güncelliğinin yeterlilik düzeyi incelendiğinde, sınıf 

öğretmenlerinin olumsuz yani yetersiz olduğu yönünde görüş belirttikleri görülmektedir. 

İçerik sunumunda yer alan konuların teknik kelimeler ve bilgilerle desteklenmesinin yeterlilik düzeyi 

incelendiğinde, sınıf öğretmenlerinin önemli bir çoğunluğunun olumlu yani yeterli olduğu yönünde 

görüş belirttikleri görülmektedir.  

 

SONUÇ 

Araştırmadan elde edilen bulgular incelendiğinde içerik sunumunun öğrenci seviyesine genel anlamda 

uygun olduğu görülmüştür. İçerik sunumunun öğrenci seviyesine uygun olması ile beraber içeriğin 

daha geniş hale getirilebileceğine, bir inceleme yapılarak daha da uygun hali sağlanabileceğine, 

içeriğin örnekler ve metinler gibi alt başlıklarla desteklenebileceğine dair sonuçlar çıkarılmıştır. 

Araştırmadan elde edilen bir diğer bulgu, içerik sunumu ile öğretim programının birbiriyle genel 

anlamda örtüştüğü görülmüştür. Bu iki paydanın sırasıyla en çok örtüştüğü özelliklerin ‘kazanım, konu 

ve sadelik’ olduğu; bunun yanı sıra bu iki paydanın örtüştüğünü fakat hangi açıdan örtüştüğü hakkında 

‘ayrıntı vermeyen’ sınıf öğretmenlerinin de olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra sınıf 

öğretmenlerinin görüşlerine göre anlatımların açık, net ve gerçek olduğuna, anlatımların ve 

kazanımların örtüştüğüne, konunun hem içerikte hem de programda benzer olduğuna, programda 

olduğu gibi içerik sunumunda da konunun sade ve anlaşılır olduğuna dair sonuçlar çıkarılmıştır. 
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Bir başka sonuç olarak; içerik sunumunda öğrencilerin ilgisini çekecek argümanların yer aldığı 

görülmüştür. Sırasıyla bu argümanların ‘görsel, metin, örnek, deney-gözlem, alt notlar, araştırma 

konuları, Uzay inceleme araştırma sonuçları’ olduğu tespit edilmiştir. İnceleme sonucu öğrencilerin 

ilgisini çeken argümanlardan en çok paya sahip olanlar ise ‘görsel ve metin’ olduğudur. Bunun yanı 

sıra görsellerin, metinlerin ve Uzay inceleme araştırma sonuçlarının öğrencilerin ilgisini çektiğine ve 

merak uyandırdığına, bu bağlamda bazı öğrencilerin astronot olmayı istediğine dair sonuçlar 

çıkarılmıştır. Yine sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre bu argümanların öğrencilerin ilgisini çekme 

düzeyi bakımından yeterli olduğuna ve öğrencilerin bu konuyu işlerken heyecanlandığına dair 

sonuçlar ortaya konmuştur. 

 

Araştırma sonucunda sınıf öğretmenlerinin tamamının içerik sunumunun etkinlikler, sorular ve 

değerlendirmeler ile desteklendiğine yönelik görüş belirttiği tespit edilmiştir. Bununla beraber içerik 

sunumunun etkinlikler, sorular ve değerlendirmeler ile sade bir şekilde desteklendiğine, 

pekiştirmelerin yeterli olduğuna, aynı zamanda öğrencilerin bu konulara yönelimi olmasından dolayı 

artırılabileceğine dair sonuçlar elde edilmiştir. 

Sınıf öğretmenlerinin önemli bir bölümü, içerik sunumunun günlük yaşamla bağlantılı olduğu fakat 

artırılabileceğine, günlük yaşamdan daha fazla örneklere yer verilebileceğine ve bu sayede 

öğrencilerin anlamasının da kolaylaşabileceğine, içeriğe dair yerlerin ziyaret edilebileceğine dair 

sonuçlar çıkarılmıştır. 

Araştırmadan elde edilen bir diğer bulgu, içerik sunumunda yer alan konuların genel anlamda güncel 

olduğudur. Sınıf öğretmenlerinin görüşlerinden, konuların güncel ve popüler olanlardan oluştuğuna 

fakat değişimlerin ve gelişmelerin hızlı olmasından dolayı takip edilmesi ve güncelliğin korunması 

gerektiğine dair sonuçlar elde edilmiştir. 

Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, sınıf öğretmenlerinin, içerik sunumunda yer alan konuların 

teknik kelimeler ve bilgiler ile desteklendiğini belirttiği tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra teknik kelime 

ve bilgilerin yeteri kadar mevcut, aynı zamanda öğrenci seviyesinde olduğuna, öğrencilere hitap 

ettiğine, dikkat çekici olduğuna, artırılabileceğine dair sonuçlar çıkarılmıştır. 
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ÖZET 

Sağlık İnanç Modeli koruyucu sağlık davranışlarının açıklanmasında sıklıkla kullanılan bir model 

olarak dikkat çekmektedir. Model, bireylerin sağlık davranışlarının inanç, değer ve tutumlarından 

etkileneceğini savunmaktadır. Kişilerin sağlık konularına yönelik sahip oldukları bu inanç, değer ve 

tutumların belirlenmesi, verilecek olan fen ve sağlık okuryazarlığı eğitimlerinin niteliğinin artması ve 

içeriklerinin bireylere uygun olarak hazırlanması açısından değerlidir. Bu araştırma, sağlık inanç 

modelini ele alan lisansüstü tezlerin çeşitli parametreler çerçevesinde bibliyometrik özelliklerini tespit 

etmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın verileri internet ortamında erişime açık olan Yükseköğretim 

Kurulu Başkanlığı Ulusal Tez Merkezi veri tabanından elde edilmiştir. Verilerin toplanma sürecinde 

“Sağlık İnanç Modeli” anahtar kelimesi kullanılarak yapılan aramada 2002-2022 yılları arasında 

tamamlanmış 34 tıpta uzmanlık tezi, 60 doktora tezi ve 131 yüksek lisans tezi olmak üzere toplam 225 

lisansüstü tez tespit edilmiştir. İlgili tezler bir takım bibliyometrik veriler ve sağlık okuryazarlığı 

kapsamında konu analizi açısından incelenmiştir. Bu tezler yayınlandığı yılı, türü, danışmanları, 

hazırlandığı üniversite, çalışma alanı ve konu içeriklerine göre yorumlanmıştır. Bulgular sağlık inanç 

modeli konusunda yapılan lisansüstü tezlerin sayılarının son yıllarda arttığını ortaya koymaktadır. En 

fazla sayıda lisansüstü tezi hemşirelik, halk sağlığı ve aile hekimliği çalışma alanlarında 

yayınlanmıştır. Sağlık inanç modeli hakkında; sağlık eğitimi konu alanında 4, eğitim ve öğretim konu 

alanında 3, doğrudan eğitim ve öğretim konu alanında yürütülmese de bu alanla ilişkili olduğu 

anlaşılan 6 olmak üzere toplam 13 teze rastlanmıştır. Sağlık okuryazarlığı kapsamında 

değerlendirildiğinde fen ve sağlık eğitimi konularında oldukça önemli bir yere sahip olan sağlık inanç 

modelinin lisansüstü çalışmalarda daha sık ele alınması gerekliliği göze çarpmaktadır.  Bu çalışma, 

model kapsamında kullanılan çalışma konularını sınıflandırması, eğitim ve öğretimle ilişkilendirilmiş 

tezlerde popüler olan konuları ortaya koyması açısından önemli görülmektedir. Bununla birlikte, 

araştırmanın sonuçlarının tez konusu seçiminde lisansüstü öğrencilerine ve tez danışmanlarına 

rehberlik edebileceği öngörülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Bibliyometrik Analiz, Fen Eğitimi, Sağlık Eğitimi, Sağlık İnanç Modeli, Sağlık 

Okuryazarlığı. 

 

ABSTRACT 

The Health Belief Model is a frequently used model to explain preventive health behaviors. The model 

argues that individuals' health behaviors has been affected by their beliefs, values, and attitudes. 

Determining these beliefs, values, and attitudes that people have towards health issues is valuable in 

terms of increasing the quality of the science and health literacy education to be given and preparing 

better educational content for the individuals. This research aims to determine the bibliometric features 

of the postgraduate theses on the health belief model within the framework of various parameters. The 

data of the research were obtained from the National Thesis Center database of the Council of Higher 

Education, which is open to access on the internet. In the search using the keyword "Health Belief 
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Model" during the data collection process, a total of 225 postgraduate theses, including 34 

specializations in medicine theses, 60 doctoral theses, and 131 master's theses, were identified between 

2002-2022. Theses that are not related to the subject were excluded from the evaluation, and the 

related theses were examined with subject analysis within the scope of health literacy. These theses 

have been interpreted according to the year of publication, type, advisors, university, field of study and 

subject content. The findings reveal that the number of postgraduate theses on the health belief model 

has increased in recent years. The highest number of postgraduate theses has been published in the 

fields of nursing, public health, and family medicine. About the health belief model; A total of 13 

theses were found, 4 of which are in the subject area of health education, 3 in the subject area of 

education and training, and 6 that are understood to be related to this field, although they are not 

directly carried out in the subject area of education and training.It is striking that the health belief 

model, which has a very important place in science and health education in terms of health literacy, 

should be addressed more frequently in postgraduate studies. This study is considered important in 

terms of classifying the study subjects used within the scope of the model and revealing the 

periodically popular subjects. Additionally, it is foreseen that the results of the research can guide 

postgraduate students and thesis advisors in the selection of a thesis topic. 

Keywords: Bibliometric Analysis, Science Education, Health Education, Health Belief Model, Health 

Literacy. 

 

GİRİŞ 

Sağlık İnanç Modeli ABD’deki halk sağlığı araştırmacıları tarafından sağlık eğitiminin etkililiğini 

arttırmak ve bireylerin ücretsiz sağlık tarama testlerine katılmama sebeplerini açıklamak amacıyla 

1950’lerde planlanan bir model olarak karşımıza çıkmaktadır (Gottwald ve Goodman-Brown, 2012; 

Gözüm ve Çapık, 2014). O yıllarda hastalıkların önlenmesi ve erken teşhis konulabilmesi için sağlık 

tarama testlerine oldukça önem verilmiştir. Halk sağlığı çalışanları sağlık taramaları yapmayı arzu etse 

de halk eğer herhangi bir belirti göstermiyor ise bu testlere katılmayı reddetmiştir (Hayden, 2014). 

Hochbaum (1958) yaşanmakta olan bu dezavantajlı durum karşısında, bireylerde yarar algılarının 

engeller algısına karşı ağır basması durumunda kendi istekleriyle sağlık taramaları yaptırma 

oranlarında artış olacağını dile getirmiştir (Champion ve Skinner, 2008). Benzer şekilde, sağlık inanç 

modelinin odak noktasında da bireylerin kendi sağlıklarına ilişkin inançlarını anlamaları ve 

değiştirmelerine yardımcı olmak vardır (Gottwald ve Goodman-Brown, 2012). Bir başka deyişle, 

sağlık inanç modeli, kişilerin sağlık konularındaki davranışlarının inançlarından, değerlerinden ve 

tutumlarından etkileneceğini öne sürmektedir. Eğer bireylerde istenmedik inanç ve tutumlar tespit 

edilebilirse, verilecek sağlık eğitimleri ve uygulanacak tedaviler kişilere daha uygun şekilde 

planlanabilecektir (Öz, 2004). Bireylerin sağlıklarıyla ilişkili olan davranışları; sağlıklarına verdikleri 

değer ve hastalıkların sonuçlarına ilişkin taşıdıkları inançlarından etkilenir (Sağlık Bakanlığı, 2011). 

Eğer kişiler, yaşanacak olası bir sağlık sorununun kendilerine ciddi ölçüde zarar verebileceğine 

yönelik hassas ve duyarlılarsa, eyleme geçmeleri halinde yaşayacakları zararları azaltabileceklerine 

inanırlar. Örneğin, kansere yakalanma hassasiyeti olan bir birey, kanserin olası kötü sonuçlarına maruz 

kalmak yerine, hayatındaki zaman darlığı, ekonomik olanaksızlıklar vb. engelleri bir şekilde aşarak 

sağlık taraması yaptırmayı tercih edebilir (Champion ve Skinner 2008). Bu açıdan ele alındığında 

sağlık inanç modeli, fen okuryazarlığının bir türü olan sağlık okuryazarlığı ile oldukça ilişkili 

görülmektedir. 

Sağlık okuryazarlığı, bireylerin sağlıklarıyla ilgili bilgiye ulaşmak, anlamak ve sağlıklarını geliştirici 

yönde bu bilgileri kullanmak için motivasyonlarını ve yeteneklerini belirleyen sosyal ve bilişsel 

beceriler şeklinde özetlenebilir (Sarıkaya ve Görgülü, 2021; Nutbeam, 2000). Daha geniş açıklanacak 

olursa; sağlık okuryazarlığı kişileri iyi sağlığa teşvik eden, kendi sağlık durumlarına yönelik günlük 

yaşamlarında doğru kararlar almalarını sağlayan, böylelikle yaşam kalitelerini arttırmalarını ve sağlıklı 

yaşamlarını sürdürmelerini ve hastalıkları önlemelerini amaçlayan, aynı zamanda ihtiyaç duydukları 

sağlık bilgisine ulaşabilmelerine, bu bilgileri anlayabilmelerine ve bu bilgileri kullanabilmelerine 

imkan tanıyan bilgi, motivasyon ve yeterliklere sahip olma durumudur (Sorensen, Broucke, Fullam, 

Doyle, Pelikan, Slonska ve Brand, 2012). Bu yönüyle değerlendirildiğinde kişilerin sağlıklarına 
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yönelik taşıdıkları inanç, değer ve tutumların belirlemede etkili bir araç olarak karşımıza çıkan sağlık 

inanç modelinin sağlık okuryazarlığıyla birlikte ele alınabilecek ve fen öğretimi araştırmalarında 

yararlanılabilecek değerli bir model olduğu göze çarpmaktadır. Böylelikle verilecek olan fen ve sağlık 

okuryazarlığı eğitimlerinin niteliklerinin artması sağlanabileceği gibi, bireylere yönelik de çok daha 

uygun ve ilgi çekici sağlık eğitimi içeriklerinin hazırlanması mümkün olabilir. Bu önem doğrultusunda 

yürütülen araştırma, sağlık inanç modelini ele alan lisansüstü tezlerin çeşitli parametreler çerçevesinde 

bibliyometrik özelliklerini tespit etmeyi amaçlamıştır. Model kapsamında ele alınan çalışmaların bazı 

kriterler açısından sınıflandırmasının ve bir takım bibliyometrik bulguların ortaya konulmasının sağlık 

inanç modeliyle ilişkilendirilerek yürütülecek olan fen eğitimi araştırmalarına yol gösterebileceği gibi 

alanda lisansüstü tez konularının belirlenmesi sürecinde araştırmacılara rehberlik edebileceği 

öngörülmektedir. 

 

YÖNTEM 

Bu araştırmada bibliyometrik analiz yöntemi kullanılmıştır. Bibliyometrik araştırmalar, yayınların ya 

da belgelerin belirli özelliklerini analiz ederek çeşitli bulguların elde edilebildiği çalışmalardır 

(Güzeller ve Çeliker, 2017). Bibliyometrik çalışmalar, belirli bir konudaki alan yazının nicel şekle 

dönüştürülmesi ve ortaya çıkan verilerin yorumlanması sonucunda ilgili alandaki eğilim ve 

yönelimlerin belirlenmesine olanak tanır (Kasemodel, Makishi, Souza ve Silva, 2016). Araştırmanın 

verileri tarama modeli kullanılarak elde edilmiştir. Çalışma kapsamında incelenen lisansüstü tezler, 

internet ortamında erişime açık olan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Ulusal Tez Merkezi veri 

tabanından elde edilmiştir. Ulusal Tez Merkezi “Gelişmiş Tarama” sekmesinde “Sağlık İnanç Modeli” 

anahtar kelimesi kullanılarak yapılan aramada 34 tıpta uzmanlık tezi, 60 doktora tezi ve 131 yüksek 

lisans tezi olmak üzere toplam 225 lisansüstü tezi tespit edilmiştir. Çalışmaya 2002-2022 yılları 

arasında yayınlanan tezlerin tamamı dahil edilmiştir. Araştırmada tez künyesinde gerekli bilgilere yer 

verilen ve açık erişime sunulan tüm tezlere ilişkin bilgiler Microsoft Excel programına manuel olarak 

girilmiş ve kontrol edilmiştir. Kontrol sürecinden sonra 225 kayıt çalışma için hazırlanıp analiz etmeye 

uygun hale getirilmiştir. 

 

BULGULAR 

Bu bölümde tezlerle ilgili yıllara ve türe göre dağılım, en çok tez yöneten danışmanlar, en çok tez 

tamamlanan üniversiteler, en çok tez yapılan çalışma alanları, eğitim-öğretim ve sağlık eğitimi konu 

alanlarında yapılmış tezlerin konu içeriklerine ilişkin genel bilgiler gibi bulgular yer almaktadır. 

 

Şekil 1. Lisansüstü tezlerin yıllara göre dağılımı 

Şekil 1. incelendiğinde sağlık inanç modeli konusunda yapılan lisansüstü tezlerin sayılarının son 

yıllarda oldukça arttığı görülmektedir. Özellikle 2018-2022 yılları arasında yapılan tezler (155 tez) 

konuyla ilgili bugüne kadar yapılmış tüm tezlerin (225 tez) %69’unu oluşturmaktadır. 
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Şekil 2. Lisansüstü tezlerin türlerine göre dağılımı 

Şekil 2. sağlık inanç modeli konusunda yapılan lisansüstü tezlerin türlerine göre dağılımını ortaya 

koymaktadır. Buna göre yapılan tüm tezlerin %58’i (131 tez) yüksek lisans, %27’si (60 tez) doktora 

ve %15’i (34 tez) tıpta uzmanlık tezi olarak hazırlanmıştır. 

Tablo 1. En çok lisansüstü tez yöneten danışmanlar 

Danışman Yönettiği Tez Sayısı 

Fatma Ersin 6 

Zuhal Bahar 6 

İlknur Aydın Avcı 5 

Ayşe Beşer 4 

Yeter Kitiş 3 

Sebahat Gözüm 3 

Hasret Yalçınöz Baysal 3 

Deniz Tanyer 3 

Asiye Kartal 3 

 

Tablo 1.’de paylaşılmış olan en çok lisansüstü tez yöneten danışmanların tamamı bu tezleri hemşirelik 

ve halk sağlığı hemşireliği anabilim dallarında yürütmüştür.  

 

  



6th INTERNATIONAL EDUCATION AND INNOVATIVE SCIENCES CONGRESS 

(November 24-25, 2022 / Burdur Mehmet Akif Ersoy University) 
 

82 

Tablo 2. En çok lisansüstü tez yapılan üniversiteler 

Tezin Yapıldığı Üniversite Tez Sayısı 

Dokuz Eylül Üniversitesi  20 

Atatürk Üniversitesi  16 

Ege Üniversitesi 13 

İstanbul Üniversitesi 11 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi  9 

Marmara Üniversitesi  8 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 8 

Hacettepe Üniversitesi 7 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi 7 

Selçuk Üniversitesi  7 

Tablo 2.’de yer alan ve sağlık inanç modeli ile ilişkili en çok lisansüstü tezin tamamlandığı ilk 10 

üniversitenin tez sayıları incelendiğinde, bu üniversitelerde yürütülen tezlerin, bu konuda yapılmış 

olan tüm tezlerin %47,1’ini kapsadığı anlaşılmaktadır. 

 

Tablo 3. Eğitim ve Öğretimle İlişkili Tezlerin Konu İçerikleri 

Konu Alanı Konu İçeriği 

Eğitim ve Öğretim Öğretmenlerin sağlık inanç modeline dayalı genel afete hazırlık inanç 

düzeyleri  

Eğitim ve Öğretim Bireylerin fiziksel aktivite ve beslenme alışkanlıkları ile obezite ve 

Covid-19'a karşı tutumları 

Eğitim ve Öğretim Öğretmen adaylarının sağlık okuryazarlıkları ve sağlıkla ilgili yaygın 

inanışlara ilişkin biyolojik muhakemeleri 

Sağlık Eğitimi Meme kanseri olan kadınların birinci derece yakınlarına verilen 

eğitimin sağlık inançlarına olan etkisi 

Sağlık Eğitimi Sesli betimleme ile hazırlanan eğitim videosunun görme engelli 

kadınların kendi kendine meme muayenesi üzerine etkisi 

Sağlık Eğitimi İşaret dili ile hazırlanan eğitim videosunun işitme engelli kadınların 

kendi kendine meme muayenesi üzerine etkisi 

Sağlık Eğitimi Türkiye'de sağlık inanç modeli ile ilgili çalışmaların değerlendirilmesi 

Kadın Hastalıkları ve 

Doğum 

Tip 2 diyabetli kadınlara verilen kendi kendine meme muayenesi 

eğitimi 
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Kadın Hastalıkları ve 

Doğum 

Kanserli çocuğuna refakat eden annelere yönelik sağlığı geliştirme 

programının meme sağlığı inançlarına tutum ve davranışlarına etkisi 

Hemşirelik Sağlık inanç modeline göre verilen sağlık eğitiminin periferik arter 

hastalarının bilgi ve uygulamalarına etkisi 

Hemşirelik Hemşirelik öğrencilerinin meme kanserine ilişkin korunma önlemleri 

konusundaki bilgi ve uygulamalarının değerlendirilmesi 

Halk Sağlığı Yapılandırılmış doğuma hazırlık eğitiminin doğum tercihleri üzerine 

etkisi 

Gazetecilik Haberlerde depresyonun temsili ve sağlık inançlarına olası etkileri 

açısından incelenmesi 

 

Tezlerin çalışma alanları incelendiğinde en çok tez yapılan çalışma alanlarının hemşirelik, halk sağlığı 

ve aile hekimliği olduğu görülmüştür. Bununla birlikte Tablo 3. incelendiğinde “Eğitim ve Öğretim” 

konu alanında 3 adet, “Sağlık Eğitimi” konu alanında ise 4 adet lisansüstü teze rastlandığı görülebilir. 

Ayrıca doğrudan bu konu alanlarında olmasa da, “Kadın Hastalıkları ve Doğum” konu alanından 2 tez, 

“Hemşirelik” konu alanından 2 tez, “Halk Sağlığı” konu alanından 1 tez ve “Gazetecilik” konu 

alanından 1 tez olmak üzere toplam 6 tezin daha içeriklerinin eğitim ve öğretimle ilişkili olduğu 

anlaşılmıştır. Böylelikle sağlık inanç modelini konu alan lisansüstü tezlerin toplam sayısının 13 olduğu 

söylenebilir. 

 

SONUÇ 

Sağlık inanç modeli ile ilişkilendirilerek hazırlanmış olan lisansüstü tezler incelendiğinde toplam 225 

tezden sadece 13’ünün eğitim ve öğretimle ilgili konu alanlarında yürütüldüğü görülmüştür. Gerek 

kişilerin sağlık konularında taşıdıkları inanç, değer ve tutumları ortaya koymada, gerekse sağlık 

eğitimlerinin planlanmasında önemli bir role sahip olan modelin, fen öğretimi ve sağlık okuryazarlığı 

ile ilgili araştırmalarda yararlanılabilecek değerli bir model olmasına karşın, eğitim öğretim ile ilişkili 

konu alanlarında gerekli ilgiyi görmediği dikkati çekmiştir. Fen ve sağlık okuryazarlığı eğitimlerinin 

niteliklerinin artması ve sağlık eğitimi süreçlerinde bireylere yönelik ilgi çekici ve etkili içeriklerin 

hazırlanması açısından faydalı bir araç olarak yararlanılabilecek olan sağlık inanç modelinin yeni 

yürütülecek akademik çalışmalarda daha sık ele alınmasının faydalı olabileceği söylenebilir. 
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ÖZET 

Bu araştırmanın ana amacı beliren yetişkinlik döneminde bulunan bireylerin endişe alan ve 

inançlarının belirlenerek incelenmesidir. Çalışmada nitel araştırma desenlerinden biri olan olgubilim 

kullanılmıştır. Bu araştırma 2020 yılında Burdur İlinde ikamet eden 18-25 yaş arasında yer alan 42’si 

kadın 38’i erkek olmak üzere toplam 80 kişi ile yürütülmüştür. Veriler araştırmacılar tarafından 

hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilmiştir. Verilerin analizinde içerik analizi 

yönteminden yararlanılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre beliren yetişkinlik döneminde bulunan 

bireylerin sahip olduğu öncelikli endişe alanı kariyer konularıdır. Kariyer konularından sonra ise 

beliren yetişkinlerin endişe alanlarını sırasıyla sağlık, sosyal ilişkiler ve ekonomik konular 

oluşturmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Beliren yetişkinlik, Endişe, Endişe alanları, Endişe inançları 

 

ABSTRACT 

The main purpose of this research is to determine the areas of concern and beliefs of individuals in 

emerging adulthood and to examine them. The phenomenology method, which is one of the qualitative 

research designs, was used in the study. This research was conducted with a total of 80 people, 42 

female and 38 male, between the ages of 18-25, residing in Burdur Province in 2020. The data were 

obtained with a semi-structured interview form prepared by the researchers. Content analysis method 

was used in the analysis of the data. According to the results of the study, the primary concern of 

individuals in emerging adulthood is career issues. After career issues, the areas of concern of 

emerging adults are health, social relations and economic issues, respectively.  

Keywords: Emerging adulthood, Concern, Concern areas, Concern beliefs 
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GİRİŞ 

Kaygı, insanla birlikte doğan, insan hayatını önemli ölçüde etkileyen ve çoğunlukla istenmeyen bir 

durumdur. Bu durumun çözümü için geçmişten günümüze çeşitli araştırmalar yapılmış ve bu 

araştırmalar yapılırken kaygı ve kaygı bozuklarının birçok farklı türü olduğu keşfedilmiştir. Bunlardan 

biri ilk defa 1980’de DSM III’te tanımlanan yaygın anksiyete bozukluğudur (YAB). YAB’ın 

özellikleri incelendiğinde genel olarak bireylerde huzursuz olma durumu, konsantre olmakta güçlük, 

sıklıkla yorgun hissetme ve sinirlilik hali görülmektedir (Roth, 2016). DSM-5 tanı kitabına göre ise 

YAB’ın çeşitli tanı ölçütleri şöyle sıralanmaktadır: 

En az altı aydır devam etmesi koşuluyla aşırı anksiyete ve endişe (tedirgin beklenti); bu anksiyete ve 

endişeler gün içerisinde devamlı hissedilebilmektedir. 

Bireyin endişe ve anksiyetenin kontrolünün güç olduğuna inanması. 

Anksiyete ve endişe (dingileşememe, huzursuzluk ya da gergin ya da sürekli diken üzerinde olma, 

kolay yorulma, odaklanmakta güçlük çekme ya da zihin boşalması, kolay kızma, kas gerginliği ve 

uyku bozukluğu) belirtilerinden üç (veya fazla) tanesini son altı ayın çoğu gününde hissetmiş olması 

(DSM5, 2014). 

YAB’ın tanı ölçütlerine bakıldığı zaman endişe kavramının YAB kavramsallaştırılmasında önemli bir 

yeri olduğu görülmektedir. Ancak araştırmacılar uzun yıllar bu kavrama gereken önemi vermemiş ve 

YAB ile birlikte incelemişlerdir (O’Neill, 1985). Sonraki süreçte ise endişe kavramı anksiyeteden 

farklı bir olgu olarak incelenmeye başlanmıştır (Dorey ve ark., 1992; Tunay ve Soygüt, 2009). 

Genel olarak endişe; sonucu belli olmayan bir ya da birden çok olumsuz sonuçlanma ihtimali olan bir 

durumla ilgili zihinsel uğraşı verme olarak tanımlanabilir (Barkovec ve ark., 1983). Bu durumun yanı 

sıra endişeyi hoş olmayan düşüncelerin tekrar etmesi ve geleceğin belli olmama durumuna karşı 

hissedilen bir durum olarak tanımlayabilmek te mümkündür (Berenbaum ve ark, 2010). Bununla 

beraber bireylerin endişeye karşı hem olumlu hem de olumsuz inançlar barındırdığı da görülmektedir 

(Cartwright, Hatton ve Wells, 1997). Endişeye yönelik olumlu inançlar geliştiren bireylerin endişeyi 

başa çıkma yöntemi olarak kullanması ve bir durumun en kötü ihtimaline karşı önlemler almasını 

sağladığı görülmektedir (Uzun ve Karataş, 2020). Ayrıca endişeye karşı olumlu inançlar geliştiren 

bireylerin endişeleri, olaylara yönelik duygusal bakış açısı geliştirmelerini engellemektedir (Karataş ve 

Uzun, 2018). Endişeye yönelik olumsuz inançlar geliştiren bireylerde ise endişe yıkıcı sonuçlar 

yaratmakla birlikte bireyin sorunlarının üstesinden gelmesini engellediği söylenebilir (Sarı ve Dağ, 

2009). YAB’ın metakognitif modeline göre endişeye dair geliştirilen olumlu inançlar tip 1 endişe, 

endişeye dair geliştirilen olumsuz inançlar ise tip 2 endişe olarak tanımlanmaktadır ve bu protokole 

göre gerçekleştirilen psikoterapi süreçlerinde öncelikle tip 2 endişe üzerine müdahaleler yapılırken 

sonrasında tip 1 endişe üzerine müdahale seansları düzenlenmektedir  (Wells, 2009). Endişe 

tanımlarına ve inançlarına bakılarak endişenin, yaşamda doğal bir unsur olarak ortaya çıktığını 

söylemek yanlış olmaz. Özellikle geçmiş öğrenme deneyimleri, kültürel aktarımlar gibi birçok sebeple 

pekişen endişeye dair geliştirilmiş olumlu inançlar, endişelenmenin sürdürücü bir etmeni olarak 

gözükmektedir.   

Alanyazın incelendiğinde; birçok insanın yaşadığı endişe halini ölçmek amacıyla araştırmacılar 

tarafından çeşitli envanter ve ölçekler geliştirilmiştir. Wells (1995), hem içerik hem de süreç 

boyutlarından oluşan çok boyutlu bir yapıya sahip olan “Endişeli Düşünceler Envanteri” isimli üç 

faktörlü bir envanter geliştirmiştir. Bu envanterde: Sosyal endişe, sağlık endişesi ve karma bir içerik 

ile süreç boyutu (Meta-endişe) vardır. Meta-endişe; meta-kaynak boyutu, endişe konusunda 

endişelenmek, olumsuz düşünceleri kontrol edilemez olarak değerlendirmek ve düşünceleri kontrol 

etme arzusunu yansıtmayı kapsamaktadır. Davey, Hampton, Farrell ve Davidson (1992) tarafından 

öğrenciler için kullanılmak üzere içerik tabanlı bir “Öğrenci Endişe Ölçeği” geliştirilmiştir. Bu 

ölçekte, her biri öğrenciler tarafından ifade edilen önemli bir endişe veya endişe alanıyla ilgili 10 

madde bulunmaktadır. Ölçekte, bulunan boyutlar; finansal kaygılar, akademik talepler, konaklama, 

sağlık endişeleri, iş beklentileri, dünya işleri, kişisel ilişki, dini konular, çevresel konular ve insanların 

benim hakkımda ne düşündüğüdür. Bununla beraber Meyer ve arkadaşları tarafından (1990), “Penn 
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State Endişe Ölçeği” geliştirilmiştir. Bu ölçek beş alt boyuttan oluşmakla beraber beşli likert bir 

yapıya sahiptir. Ölçek Yılmaz, Gençöz ve Wells (2008) tarafından Türkçe’ye uyarlanmıştır. 

Bu çalışmada ise kişilerin endişe alanları, endişe nedenleri ve endişelerine dair inançlarının 

belirlenebileceği düşünülmektedir. Çalışmanın nitel yolla yapılmış olması ve daha önce nitel yolla 

bireylerin endişe alanlarını ve nedenlerini ayrıntılı bir şekilde ortaya koyan çalışmanın alanyazında 

yapılmamış olmasından dolayı bu araştırmanın alanyazındaki boşluğu dolduracağını ve sonraki 

çalışmalara yol gösteri olacağı düşünülmektedir. Böylelikle bu çalışma Türk kültürüne yönelik bir 

endişe ölçeğinin geliştirilmesinin ilk adımı olabilecektir. 

 

YÖNTEM 

Araştırmanın Modeli 

Bu araştırma 18-25 yaş arasında yer alan bireylerin endişe alanlarını ve inançlarını saptamak amacıyla 

yapılan nitel bir araştırmadır. Bu araştırmada nitel araştırma desenlerinden biri olan olgubilim 

(fenemenoloji) deseni kullanılmıştır. Olgubilim deseni bireylerin farkında olduğu fakat detaylı 

bilgilere sahip olmadığımız olgulara odaklanmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2011).  

Çalışma Grubu  

Araştırmanın çalışma grubu, 2020 yılında 18-25 yaş aralığında uygun örnekleme yöntemle belirlenmiş 

Burdur ilinde ikamet eden 80 kişiden oluşmaktadır. Bu kişilerin yaş ortalaması 22.32 olup 42 kadın 38 

erkekten oluşmaktadır.  

Veri Toplama Araçları 

Bu çalışmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilmiş yarı yapılandırılmış 

görüşme formu kullanılmıştır. Veri toplama aracındaki maddeleri oluşturmak için alandan uzmanlar 

ile görüşmeler ve alanyazın taraması yapılarak 4 açık uçlu sorudan oluşan nitel görüşme formu 

hazırlanmıştır. Form uygulanmadan önce form hakkında ve araştırmaya ilişkin bilgiler katılımcılara 

aktarılmıştır.  

Yarı yapılandırılmış görüşme formunda yer alan sorular ve tamamlanması gereken cümleler aşağıda 

belirtilmiştir. 

Gelecekte karşılaşabileceğim olayları sürekli düşünürüm. Çünkü;………… 

Geleceği şimdiden düşünmezsem; …………sorunlarla karşılaşmaktan korkarım.  

Geleceği şimdiden düşünmemin sebepleri şunlardır;………….. 

Geleceğim için endişeliyim. Çünkü;…………… 

 

Verilerin Analizi  

Nitel araştırma yöntemi ile yapılan bu araştırmada elde edilen görüşme formları üzerinde yapılan 

içerik analizinde ilk olarak veriler kodlanmış, kodlanan verilerin temaları belirlenmiş, kodlar ve 

temalar düzenlenmiş ve son olarak bulgular ortaya konmuş ve yorumlaması yapılmıştır. Araştırmaya 

katılan her bir birey katılımcı numarası, (B26) cinsiyeti ve yaşına (E.27/K.21) göre isimlendirilmiştir. 

Böylece doğrudan alıntıların kimden yapıldığı netleştirilmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşme 

formlarından elde edilen veriler frekans ve yüzdeler halinde tablolar aracılığıyla sunulmuştur. Verilen 

cevaplardaki benzer ifadeler temalar haline getirilerek gruplanmıştır. 
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BULGULAR 

Katılımcılarla yarı yapılandırılmış bir form aracılığıyla yapılan görüşme sonucunda elde edilen veriler 

önce kodlanmış sonra temalandırılarak bu bölümde örnek cevaplar ile okuyuculara sunulmuştur. 

“Gelecekte karşılaşabileceğim olayları sürekli düşünürüm. Çünkü;………………….” ifadesine dönük 

elde edilen veriler Tablo 1’de gösterilmiştir.  

 

Tablo 1. Gelecekte karşılaşabileceğim olayları sürekli düşünürüm. Çünkü;………….. 

Endişe Alanları   f % 

Kariyer  16 22.5 

Sağlık 16 22.5 

Sosyal ilişkiler  10 14.1 

Ekonomik konular  20 28.2 

Sosyal değerlendirme  9 11.7 

TOPLAM 71 100 

Endişe İnançları f % 

Endişeye dair olumlu inanç 21 44.6 

Endişe üzerine endişelenme 8 17 

Endişelerin gerçekliğine inanma 10 21.4 

Endişeyi yok etmeye dönük güvenlik sağlayıcı aktiviteler 8 17 

TOPLAM 47 100 

 

Tablo 1’de görüldüğü üzere katılımcılar daha çok ekonomik, sağlık, kariyer konularında endişe 

duymakta ve bu endişelerinin kendileri için yararlı bir durum olduğunu ifade etmektedirler. Bu 

görüşlere yönelik örnek ifadeler aşağıda verilmiştir. 

“Gelecekte karşılaşabileceğim olayları sürekli düşünürüm. Çünkü; İstenmedik ve 

beklenmedik olaylarla karşılaşmamak için hayatım boyunca endişe içinde yaşadım. O 

yüzden kariyerim ve hayatım için mutlaka düşünürüm.” (B14, E.22) 

“İnsanların benim hakkımda ne düşüneceği konusunda duyduğum endişe, beni olaylara 

hazırlar.” (B16, K.23)  

“Geleceği şimdiden düşünmezsem; …………sorunlarla karşılaşmaktan korkarım.” ifadesine dönük 

veriler Tablo 2’de gösterilmiştir.  
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Tablo 2. Geleceği şimdiden düşünmezsem; …………sorunlarla karşılaşmaktan  korkarım. 

Kontrol Endişe Alanları  f % 

Kariyer  14 19.4 

Sağlık 15 20.8 

Sosyal ilişkiler  16 22.4 

Ekonomik konular  17 23.6 

Sosyal değerlendirme  10 13.8 

TOPLAM 72 100 

Endişe İnançları f % 

Endişeye dair olumlu inanç 26 49 

Endişe üzerine endişelenme 8 15.1 

Endişenin gerçekliğine inanma 10 18.9 

Endişeyi yok etmeye dönük güvenlik sağlayıcı aktiviteler 9 17 

TOPLAM 53 100 

 

 

Tablo 2’de görüldüğü üzere katılımcılar daha çok ekonomik, sosyal ilişkiler, sağlık, kariyer 

konularında endişe duymakta ve bu endişelerinin kendileri için yararlı bir durum olduğunu ifade 

etmektedirler. Bu görüşlere yönelik örnek ifadeler aşağıda verilmiştir. 

“Geleceği şimdiden düşünmezsem mutsuz ve başarısız biri olacağıma inanıyorum. İlerde 

kendimi daha güvende hissetmek için geleceğimi şimdiden düşünüyorum. Kötü sonuçlarla ve 

sorunlarla karşılaşmaktan korkarım. Sanırım bunun ucunu bazen kaçırıyorum ki ilişkilerim 

bozulmaya başladı.” (B58, E.24) 

“Geleceği şimdiden düşünmezsem; ilerde sağlığım bozulabileceğinden, sosyal ilişkilerimin 

kötü olacağından korkarım.” (B25, K22). 

“Geleceği şimdiden düşünmemin sebepleri şunlardır;……………” ifadesine dönük veriler Tablo 3’de 

gösterilmiştir.  
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Tablo 3. Geleceği şimdiden düşünmemin sebepleri şunlardır;…………… 

Endişe Nedenleri  f % 

Kariyer  20 23.2 

Sağlık 22 25.6 

Sosyal ilişkiler  18 21 

Ekonomik konular  14 16.2 

Sosyal değerlendirme  12 14 

TOPLAM 86 100 

Endişeye İnançları   

Endişeye dair olumlu inanç 9 25 

Endişe üzerine endişelenme 9 25 

Endişenin gerçekliğine inanma  9 25 

Endişeyi yok etmeye dönük güvenlik sağlayıcı aktiviteler 9 25 

TOPLAM 36 100 

 

Tablo 3’de görüldüğü üzere katılımcılar daha çok sağlık, kariyer, sosyal ilişkiler ve ekonomik 

konularda endişe duymakta ve bu endişelerinin kendileri için yararlı bir durum olduğunu ifade 

etmelerinin yanında endişe içeriklerinin üzerine tekrar endişelendiklerini ve bu endişelerin 

gerçekliğine inanarak yok etme davranışları yani güvenlik sağlayıcı davranışlarda bulunabildiklerini 

bildirmişleridir.  

“Geleceği şimdiden düşünmemin sebepleri şunlardır; hazır cevap olmak, hayatımdaki 

olumsuzluklara karşı direnç gösterebilmek, her konuda kendimi iyi ifade edebilmek, bildiğim 

öğrendiğim şeyleri diğer insanlara anında aktarabilmek, ezberci olmadığım ciddi anlamda 

bilgimin olduğunu gösterebilmek için endişe yaşıyorum. Sağlık, işsizlik, maddi konularda 

sürekli düşünürüm. Hatta bunları düşünmekten ders çalışmayı unuttuğum bile olur.” (B37, 

K.22) 

“Geleceği şimdiden düşünmemin sebebi; hayata karşı hazırlıklı olmaktır. Eğer gelecek 

hakkında şimdiden planlar yaparsam, karşılaşabileceğim kötü şeyleri engellerim. Örneğin, 

iyi bir kariyere sahip olabilirim, düzenli beslenirim, etrafıma saygılı olurum.” (B38, K.24) 

“Geleceğim için endişeliyim. Çünkü;………………….” ifadesine dönük veriler Tablo 4’te 

gösterilmiştir.  
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Tablo 4. Geleceğim için endişeliyim. Çünkü;………………… 

Endişe Tanımları  f % 

Kariyer  16 20 

Sağlık 19 23.75 

Sosyal ilişkiler  15 18.75 

Ekonomik konular  19 23.75 

Sosyal değerlendirme  11 13.75 

TOPLAM 80 100 

Endişe Alanları   

Endişeye dair olumlu inanç 15 31.2 

Endişe üzerine endişelenme  13 27.1 

Endişenin gerçekliğine inanma  11 22.9 

Endişeyi yok etmeye dönük güvenlik sağlayıcı aktiviteler 9 18.8 

TOPLAM 48 100 

 

Tablo 4’te görüldüğü üzere katılımcılar daha çok sağlık, ekonomik, kariyer ve sosyal ilişkiler 

konularında endişe duymakta ve bu endişelerinin kendileri için yararlı bir durum olduğunu ifade 

etmelerinin yanında endişe içeriklerinin üzerine tekrar endişelendiklerini ve bu endişelerin 

gerçekliğine inanarak yok etme davranışları yani güvenlik sağlayıcı davranışlarda bulunabildiklerini 

bildirmişleridir.  

“Geleceğim için endişeliyim. Çünkü; kendi ailemi kuramayacak olma fikri beni 

endişelendiriyor. Gelecekte ne olmayacağını bilmeme fikri ürkütücü.” (B71, K.23) 

“Geleceğim için endişeliyim. Çünkü; atanmak çok zor gözüküyor ve bu beni fazlasıyla 

korkutuyor.” (B66, K.21) 

 

SONUÇ, TARTIŞMA ve ÖNERİLER 

Elde edilen bulgularda görüldüğü üzere insanların geleceğe dönük olarak endişelendiği alanlardan 

birincisi kariyer konularıdır. Kariyer endişesi bireyin kariyeri için son derece önemli olan durumları 

yönetme konusundaki endişeyle ilgilidir (Savickas, Passen ve Jarjoura, 1988). Alanyazın 

incelendiğinde kariyer endişesi durumu daha çok kariyer sürecinde karar almada yaşanan sorunlardan 

dolayı ortaya çıkmakta olduğu anlaşılmaktadır (Tsai, Hsu & Yang, 2017; White & Tracey, 2011). Bu 

durumla beraber kariyer endişesi kavramı alanyazında son derece önemli bir yer tutmakta ilk olarak 

Super ve diğerleri (1988) tarafından yetişkin kariyer endişeleri ölçeği geliştirilmiş daha sonrasında ise 

Perrone ve diğerleri (2003) 12 maddelik yetişkin kariyer endişeleri ölçeği kısa formunu 

geliştirmişlerdir. Bu durumun dışında alanyazına bakıldığında Creen, Fallod ve Hood (2009), 245 

üniversite birinci sınıf öğrencisiyle yaptıkları çalışmada öğrencilerin kariyer endişelerinin yüksek 

olduğunu bulmuş ve kariyer endişesiyle; kendini keşfetme, kariyer araştırması, kariyer planlaması, 

karar verme, öz düzenleme, hedefe yönelme, performanstan kaçınma ve sosyal desteğin, yüksek 
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oranda ilişkili olduklarını vurgulamışlardır. Bu sonuçlar araştırmanın bulgularını destekler niteliktedir. 

Birey çok küçük yaşlardan itibaren kariyer planlaması yapmaya başlayabilir bu süreç son derece uzun 

ve değişken olabilir. Yanlış bir planlama veya süreç içerisinde çok fazla ve uzun süre kararsız 

kalınması bu durumu olumsuz yönde etkileyebilir (Çakır ve Uzun, 2021). Bu durumdan dolayı 

bireylerin doğru bir kariyer planlaması yapması son derece önem arz etmektedir. Doğru bir kariyer 

planlaması için ise kişilerin profesyonel anlamda kariyer danışmanlığı hizmeti alması önemli ölçülerde 

yarar sağlayacaktır. 

İkinci endişelenilen alan ise sağlık konularıdır. Sağlık konuları bireyin kendi ve yakınlarının sağlığını 

kapsamaktadır. Alanyazın incelendiğinde sağlık konularına dair endişe durumu kaygı kavramının 

içinde incelenmiştir. Sağlıkla ilgili kaygı durumuna ilk olarak Salkovskis ve Warwick (1986) 

değinmiştir. Sağlık kaygısı olarak ele aldıkları kavramı bireyin ciddi bir hastalığı olmasına veya 

olacağına dair sahip olduğu inanç olarak tanımlamışlardır. Alanyazına bakıldığında Karaçadır ve 

Çelik’in (2019) 353 üniversite öğrencisiyle yaptığı çalışmada üniversite öğrencilerinin yarısına 

yakınının sağlık kaygısının yüksek olduğu tespit edilmiştir. Şimşekoğlu ve Mayda’nın (2016) 206 

hemşireyle yaptığı çalışmada çocuğu olan hemşirelerin sağlık kaygısı düzeyleri anlamlı olarak daha 

yüksek çıkmıştır. Alanyazındaki bu sonuçlar araştırmanın bulgularını desteklemektedir. Bütün 

canlılardaki en önemli amaç hayatı sürdürebilmektir. Bu amacın en önemli aracı ise sağlıklı bir 

yaşamdır. Sağlıklı yaşam insan hayatının süresiyle ilişkili olmakla birlikte hayatın kaliteli geçmesi 

açısından da son derece önem arz etmektedir. Sağlık endişesi durumu ise bireyde panik bozukluk, 

somatizasyon bozukluğu, hipokondriazis gibi çeşitli sonuçlar doğurabilir. Bu durumdan dolayı sağlık 

endişesi düzeyi yüksek olan bireylerle önleyici çalışmalar yapılarak, sağlık endişesinin daha iyi 

yönetilmesi gerekmektedir.  

Üçüncü endişe alanı ise sosyal ilişkilerdir. İnsanoğlu var olduğu günden bu yana sosyal bir varlık 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüz toplumunda da bireyler sahip olduğu sosyal ağları sürekli 

genişletmekte ve yeni sosyal ilişkiler kurmayı amaçlamaktadır. Alanyazın incelendiğinde sosyal 

konularda endişe kavramının sosyal kaygının içinde incelendiği görülmüştür. Sosyal kaygı, aynı 

zamanda değerlendirilme korkusunu da içermektedir (Beck ve Emery, 1985). Sosyal kaygı; kişinin bir 

eylemi gerçekleştirirken sıkıntı duyarak kaçınması ve buna bağlı olarak yaptığı işlerin işlevselliğinin 

bozulması ve kişiler arası ilişkilerinin zayıflaması sonucunu oluşturan durumdur (First, Frances ve 

Pincus, 1999). Alanyazın incelendiğinde sosyal kaygı ile ilgili çeşitli yaş gruplarında birçok çalışma 

yapıldığı görülmüştür. Yıldırım, Çırak ve Konan (2011), üniversite birinci ve dördüncü sınıf 

öğrencileriyle yaptıkları çalışmada öğrencilerin sosyal kaygı düzeylerinin yüksek olduğunu tespit 

etmiş bununla beraber birinci sınıf öğrencilerinin dördüncü sınıf öğrencilerine göre sosyal kaygı 

düzeyleri anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur. Kaya, Bozaslan ve Genç (2011) ise 305 üniversite 

öğrenciyle yaptıkları çalışmada anne-baba tutumları ilgisiz ve tutarsız olan ebeveynlere sahip olan 

öğrencilerin yüksek sosyal kaygıya sahip olduklarını tespit etmişlerdir. Alanyazındaki bu sonuçlar 

araştırmanın bulgularını destekler niteliktedir. Bireyin sosyal çevre ve ağları sınırlandığında veya yok 

olduğunda yalnızlık gibi istenmeyen bir süreç meydan gelebilir. Bu durumdan dolayı bireyler sahip 

oldukları sosyal ilişkiler konusunda endişe duyabilmektedirler 

Dördüncü olarak katılımcıların ekonomik konular sebebiyle endişelenmekte oldukları anlaşılmıştır. Bu 

endişe alanını kendi ve yakınlarının maddi durumları kapsamaktadır. Alanyazın incelendiğinde Dereli 

ve Kabataş (2009), sağlık meslek yüksekokulunda okuyan 102 öğrenciyle yaptıkları çalışmada, 

öğrencilerin iş bulma endişelerinin yüksek olduğunu ve bu durumla umutsuzluk düzeylerinin pozitif 

yönde anlamlı şekilde ilişkili olduğunu tespit etmişleridir. Yine başka bir çalışmada Tekin Tayfun ve 

Korkmaz (2016), 441 üniversite son sınıf öğrencisiyle yaptıkları çalışmada öğrencilerin işsizlik 

kaygısı düzeylerinin yüksek olduğunu bulmuşlardır. Alanyazındaki bu sonuçlar araştırmanın 

bulgularını desteklemektedir. Günümüz toplumlarında hayatın en önemli unsurlarından biri ekonomi 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durumun en önemli nedeni ekonomi gibi bir unsurun bireyi olumlu 

veya olumsuz her anlamda etkileyebilme gücüdür. Ekonominin birçok alanda birey üzerindeki 

olumsuz etkilerine karşın kişinin profesyonel anlamda bir ruh sağlığı uzmanından destek alması son 

derece önemlidir. 
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Genel olarak bireyler çeşitli alanlarda endişe duymakta ve bu endişe alanlarına dair çeşitli inançlar 

geliştirmektedirler. Kişilerin bu endişe alanlarını ve endişe konusundaki inançlarını tanımlayabilmek 

yürütülecek önleyici veya problem durumuna dönük psikolojik danışma hizmetlerini ve klinik 

vakaların tanımlamalarını olumlu yönde etkileyecektir. Yapılan bu çalışma ruh sağlığı alanında çalışan 

uzmanlara endişe alanları ve nedenleri ile ilgili yol göstermektedir. Ayrıca sonraki süreçte 

geliştirilecek olan herhangi bir endişe ve endişe inançları ölçeğinin de ilk adımını oluşturmaktadır.  
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ÖZET 

Kıskançlık, insan olmanın temelinde olan, hoşa gitmeyen, istenmeyen ve aynı zamanda da olumsuz 

sonuçları olan bir duygudur. Özellikle rekabetin, yükselmenin ve hiyerarşik düzenin sıkı sıkıya 

uygulandığı bir kurumsal yapıda çalışan akademisyenler arasında kıskançlık gibi olumsuz duyguların 

var olması kaçınılmazdır.  Bütün bunlardan hareketle bu çalışmanın temel amacı, akademisyenlerin 

kıskançlık olgusuna ilişkin görüşlerini belirleyerek; akademide kıskançlığın ne olduğu, ortaya çıkış 

nedenleri, sonuçları ve önlenebilmesi için ne gibi çalışmaların yapılabileceğinin ortaya konulmasıdır. 

Araştırmada, nitel araştırma desenlerinden olgubilim yöntemi kullanılmıştır. Katılımcılar, amaçlı 

örnekleme yöntemleri içerisinde yer alan maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemine göre seçilmiştir. 

Çeşitliliğin sağlanabilmesi için çalışma grubuna, bir devlet üniversitesinde farklı unvan ve fakültede 

görev yapan 28 akademisyen (15 kadın ve 13 erkek, yaş ort. 37.42) seçilmiştir. Veriler araştırmacılar 

tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu ve yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla yüz yüze 

yapılan görüşmeler yoluyla toplanmıştır. Görüşmelerden sonra katılımcı akademisyenlerin ifadeleri 

yazıya geçirilmiştir. Görüşme verilerinin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. İçerik analizi 

sonucunda elde edilen kodlardan yola çıkılarak ortaya konan temalar, ağırlıklı olarak akademide 

kıskançlığın yıkıcı taraflarını vurgular niteliktedir. Diğer taraftan meslektaşlarına yönelik biraz da olsa 

kıskançlık yaşamanın, motive edici ya da gerekli olduğunu yansıtan akademisyen görüşleri de 

mevcuttur. Son olarak akademide yaşanan yıkıcı kıskançlığın önlenebilmesi için neler yapılabileceğine 

dair somut önerilere ulaşılmıştır. Ulaşılan bulgular ilgili alanyazın ışığında tartışılmış ve gelecek 

araştırmalar için önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Sözcükler: Kıskançlık, Akademide kıskançlık, Akademi, Akademisyenler. 
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ABSTRACT 

Jealousy is an unpleasant, undesirable and negative emotion that is at the core of being human. It is 

inevitable that negative feelings such as jealousy exist among academicians working in an institutional 

structure where competition, promotion and hierarchical order are strictly enforced.  Based on all 

these, the main purpose of this study is to determine the views of academicians about the phenomenon 

of jealousy. In addition, it is to reveal what jealousy is in academia, the reasons for its emergence, its 

consequences and what kind of work can be done to prevent it. In the research, the phenomenology 

method, one of the qualitative research designs, was used. Participants were selected according to the 

maximum diversity sampling method, which is one of the purposive sampling methods. In order to 

ensure diversity, 28 academicians (15 females and 13 males, age mean 37.42) working in different 

titles and faculties at a state university were selected for the study group. The data were collected 

through face-to-face interviews using a personal information form and a semi-structured interview 

form prepared by the researchers. After the interviews, the statements of the participating 

academicians were transcribed. Content analysis method was used in the analysis of the interview 

data. The themes revealed by the codes obtained as a result of the content analysis mainly emphasize 

the destructive aspects of jealousy in academia. On the other hand, there are also the opinions of 

academics stating that it is motivating or necessary to experience a little bit of jealousy towards their 

colleagues. Finally, concrete suggestions have been reached on what can be done to prevent the 

destructive jealousy experienced in the academia. The findings were discussed in the light of the 

relevant literature and suggestions were made for future research. 

Keywords: Jealousy, Jealousy in academia, Academia, Academicians. 

 

GİRİŞ 

İnsanlığın ilk gününden beri süregelen duygular ve eylemler vardır. Bunlardan biri de hiç şüphesiz ki 

kıskançlıktır (Bayar & Koca, 2021). Kıskançlık, yaygın olarak insan olmanın temelinde olan, hoşa 

gitmeyen, istenmeyen ve aynı zamanda da yıkıcı sonuçları olan bir duygu olarak kabul edilir (Klein, 

2016). Pines’a (1998) göre kıskançlık, önemsenen ilişkilerin yitirilmesine ya da bozulmasına yol 

açabilecek herhangi bir tehlikenin algılanması sonucunda verilen karmaşık bir tepkidir. Haset ise 

kişinin bir başkasının sahip olduğu şeyi elde edemediği durumlarda, bu şeye sahip olmak istediğinde 

ya da diğer kişinin bu şeye sahip olmamasını dilediğinde ortaya çıkan tepkidir (Parrott, 1991). 

Kıskançlık (jealousy) ve haset (envy) duyguları birbirinin yerine kullanıldığı için sıklıkla 

karıştırılabilmektedir (Özdemir, 2021). Kıskançlık, bireyin sahip olduklarını kaybetmekten çekinmesi 

ya da korkması iken, haset ise herhangi bir nesne veya insan ilişkisine bir başkasının sahip olup da 

bireyin kendisinin sahip olamadığında ya kendisinin de sahip olmak istemesi ya da karşıdakinin de 

sahip olmamasını istemesidir (Anderson, 2002; Parrott & Smith, 1993). Kıskançlık ve haset ile 

karıştırılan bir diğer kavram ise imrenmedir. İmrenme (gıpta), bireyin başkalarının başarısını (avantajlı 

durumunu) takdir ederek kendisinin de o başarıyı sergileyebilmesi (örnek alarak) için bir çaba ortaya 

koyması olarak açıklanabilir (Durmuş & Akyüz, 2022). İmrenme kavramı kıskançlığın ve hasedin 

aksine, hedef kişiye yönelik olumsuz bir yaklaşımın olmadığı ve hatta insanları olumlu yönde 

güdüleyen bir duyguyu temsil etmektedir (Schaubroeck & Lam, 2004). Hatta, imrenme duygusu 

bireyleri istenen veya arzu edilen nesneye ulaşma konusunda harekete geçirmektedir (Crusius & 

Lange, 2014). Kıskançlık, haset ve imrenme kavramları özünde sosyal karşılaştırma teorisi ile 

ilişkilendirilebilir. Bu teoriye göre; bireyler, kendi yeteneklerini ve fikirlerini, diğer insanların 

yetenekleriyle ve görüşleriyle karşılaştırarak değerlendirirler. Bunu yapmak için de karşılaştırma 

yapacakları kendilerine benzer bireyleri seçme eğilimindedirler (Festinger, 1954). 

Kıskançlık ve haset sosyal kabul edilebilirlikleri açısından da farklılık göstermektedir. Kıskançlık, 

mevcut sahipliğin korunmasına vurgu yaptığından daha kabul edilebilir olarak görülür; ancak haset, 

açgözlülüğe ve hırsa vurgu yapan yapısıyla daha utanç verici olarak değerlendirilmektedir (Özdemir, 

2021). Günlük konuşma dilinde ise bu iki kavram arasındaki etimolojik fark zamanla kaybolmuştur. 

Bu terimlerin birbirlerinin yerine kullanılıyor olmasının nedenlerinden biri, kıskançlığın hasedin bir 
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parçasını içeriyor olmasıdır. Diğeri ise hasedin kıskançlığa oranla daha olumsuz bir anlam içermesi 

sebebiyle, konuşma dilinde daha yumuşak olan kıskançlık şeklinde telaffuz edilmesidir (Gülen, 2006). 

Nitekim Smith, Kim ve Parrott’un (1988) yapmış oldukları bir çalışmada katılımcılardan haset ve 

kıskançlık duydukları durumları anlatan kısa metinler yazmaları istenmiş ve yazılan metinlerde haset 

hissedildiği düşünülen durumlarda gerçekten de hissedilen duygunun haset olmasına karşın, kıskançlık 

hissedildiği düşünülen durumların ise aslında yarısının haset, diğer yarısının ise kıskançlık hissedilen 

durumlar olduğu tespit edilmiştir. Bu bağlamda haset kavramının çoğunlukla yerinde ve anlamına 

uygun olarak kullanıldığı; ancak kıskançlık kavramının, kimi zaman haset hissedilen durumlarda 

anlamı dışında da kullanıldığı anlaşılmıştır. Bu çalışmada da katılımcıların görüşmeler sırasında 

kullandıkları kıskançlık ifadelerinin bazen haset bazen de imrenme kavramlarını karşılayan anlamlara 

geldiği görülmüştür. Nitel araştırmaların doğası gereği katılımcıların ifadeleri olduğu gibi okuyucuya 

yansıtılmış; ancak bulgular tartışılırken bu farka dikkat çekilmiştir. 

Araştırmalar, duyguların örgütsel yaşamının ayrılmaz bir parçası olduğunu, bu sebepten dolayı örgütte 

çalışanların duygusal durumlarına önem verilmesi gerektiğine dikkat çekmektedir (Ashforth & 

Humphrey, 1995). Unutulmamalıdır ki çalışanların duyguları, örgütleri verimli ya da verimsiz hale 

getirecek bir çalışma ortamının oluşmasında önemli bir paya sahiptir (Aslan, Özkoç & Çalışan, 2015). 

Buradan hareketle kıskançlık gibi insan hayatını derinden etkileyen, bu kadar güçlü ve temel bir 

duygunun, iş yerine yansımalarının olmasının kaçınılmaz olduğu söylenebilir. Nitekim kıskançlığın 

birçok akademisyenin yaşadığı yoğun bir duygu olduğu kabul edilmektedir (Hupka, 1984). Bu 

bağlamda kıskançlığın akademide araştırılmasının değerli olduğu düşünülmektedir. Özellikle 

rekabetin, yükselmenin ve hiyerarşik düzenin sıkı sıkıya uygulandığı bir kurumsal yapıda çalışan 

akademisyenler arasında olumsuz duyguların varlığı kaçınılmazdır. Akademisyenler arasında duygusal 

sorunlara yol açan nedenlerden biri olarak ortaya çıkan akademide kıskançlık olgusu, kurumlardaki 

personel sayısının artmasına bağlı olarak kurumların da iş ortamlarına rekabeti yansıtmalarıyla ortaya 

çıkmaktadır (Bayar & Koca, 2021). Akademide kıskançlık, akademisyenin kendisinde olmayan bilgi, 

beceri, tecrübe ve yeteneğin başkasında olmasını istememesi şeklinde ifade edilmiştir (Özdemir, 

2021). Akademide kıskançlık, üniversiteler gibi tarafsız ve doğru bilginin üretilmesi, öğretilmesi ve 

yayılması görevini üstlenmiş örgütlerde, üzerinde durulması gereken oldukça önemli bir konudur. 

Kıskançlığa zemin hazırlayan konuların fazlalığı (rekabet, hırs, kariyer, yükselme, kıyas, bireysellik, 

hiyerarşi vb.), üniversiteler için bu konunun ne kadar ciddi olduğunu göstermektedir (Özdemir & 

Erdem, 2020).  

Akademisyenler arasındaki rekabet ve kıyaslama, kıskançlık ortamını oluşturmakta ve iş ortamında 

istenilmeyen tutum ve davranışlara zemin hazırlamaktadır (Deliveli, 2013). Kıskançlığın örgütlerde 

pek çok olumsuz sonucu vardır. Performansın düşmesi, çalışanlar arasındaki ilişkilerin bozulması, 

mesleki yardımlaşmanın ortadan kalkması, çalışma konularının saklanması, çalışmaya ve üretmeye 

ilişkin motivasyonun düşmesi gibi durumlar kıskançlığın ortaya çıkardığı olumsuz sonuçlar arasında 

gösterilebilir (Çelikten, 2003; Çınkır, Yıldız & Kurum, 2016). Diğer yandan işyerindeki kıskançlığın, 

yıkıcı olduğu kadar yapıcı yönleri de bulunmaktadır. Organize hayat doğası gereği rekabetçiyse ve iş 

dünyasındaki rekabet iyi bir şeyse, kıskançlık ve haset bu arenada pozitif bir şey olarak kabul 

edilebilir. Bu duygular bireyin iş arkadaşlarını incelemesine, becerilerini yeniden gözden geçirmesine, 

kendisine daha büyük hedefler koymasına ve performansını geliştirmesine katkı sağlayacaktır. Bu 

bağlamda işyerinde kıskançlık ve haset, önemli bir itici güç olarak değerlendirilebilir ve övülmesi 

gereken bir şey olarak kabul edilebilir (Sterling & Labianca, 2015; Toohey, 2016). Bu nedenle 

kıskançlığın, farklı bağlamlar açısından ele alınarak incelenmesi daha yararlı olabilir. Bu bağlamlardan 

biri de kültürdür. Kültürümüzde kıskançlık kelimesi, daha çok haset kavramını çağrıştırmaktadır ve 

negatif bir duygu olarak kabul edilmektedir (Aydın & Bozkurt, 2022). 

Elbette yaşamı doğrudan etkileyen, insanı insan yapan ve hayatın her alanında insanla birlikte var olan 

duygulara iş hayatında da rastlamak doğaldır (Bayar & Koca, 2021). Kıskanlık, yaklaşık yirmi yıl 

önce örgütsel davranış alanyazınına girmesine rağmen halen üzerinde yeteri kadar çalışılmamış ve 

derinlemesine incelenmemiş bir konudur (Özdemir & Erdem, 2020). Bir davranış veya tutum üzerinde 

çalışabilmenin en hızlı ve kolay yolu, onu ölçebilecek ölçme araçlarının varlığıdır. Akademide 

kıskançlık olgusuna doğrudan bakıldığında, bu durumu ölçebilecek gerçek bir ölçme aracının 

geliştirilmesinin çok zor olduğu ortadadır. Net bir ölçüm yapılmamasından dolayı bu konuda, yeterli 
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sayıda ve nitelikte araştırma yapılamamaktadır (Cabra, Talbot & Joniak, 2007). Bu sebepten dolayı 

kültürümüzde de akademide kıskançlık olgusuna ilişkin akademisyen örnekleminde yapılan çok az 

nicel çalışmaya rastlanılmıştır. Son dönemlerde yaptıkları bu çalışmalarda Durmuş ve Akyüz (2021), 

yöneticinin etik liderlik davranışı, yöneticiye sadakat ve kuruma sadakat değişkenlerinin akademide 

kıskançlık davranışını azaltıcı bir etki gösterdiğini saptamışlardır. Diğer bir çalışmalarında ise Durmuş 

ve Akyüz (2022), akademisyenin çalışma arkadaşını kıskanma davranışının akademik başarı çabasının 

azalmasına; çalışma arkadaşına imrenme davranışının ise akademik başarı çabasının artmasına yol 

açtığını ortaya koymuşlardır. Akademide kıskançlık konusunda yapılan diğer araştırmaların ise 

akademisyenlerin, akademideki kıskançlık olgusuna ilişkin görüşlerinin nitel araştırma geleneği 

çerçevesinde incelendiği (Aydın & Bozkurt, 2022; Bayar & Koca, 2021; Özdemir & Erdem, 2020) 

veya akademideki kıskançlık olgusuna ilişkin dokümanların derlenmesi şeklinde (Özdemir, 2021; 

Romero, 2022) planlandığı anlaşılmıştır. Bu bağlamda günlük yaşamımızda hemen her ortamda 

kıskançlık deneyimleri yaşansa da (romantik, kardeş, işyeri vb.) eğitim bilimleri alanında ve özellikle 

yükseköğretim alanında adı pek geçmeyen bir konu olarak kıskançlığın ele alınmasının ve bu konuda 

çalışmaların yapılmasının oldukça önemli olduğu söylenebilir. 

Akademide kıskançlık olgusunu tanımlamaya ve açıklamaya çalışmanın yararlarından biri de bu 

kavrama yönelik yapılacak çalışmalarda veya ölçek geliştirilmesinde konu ile ilgili olması gereken 

bazı önemli noktaların belirlenmesine katkı sağlanmasıdır. Akademideki kıskançlık olgusunun 

belirlenmesi, akademisyenlerin içinde bulundukları psikoloji, üniversitelerin yapısı ve meslektaşları ile 

ilişkileri gibi birçok konunun aydınlatılmasına yönelik araştırmalara hizmet edecektir. Bu çalışma 

kendinden önceki nitel araştırmaların bilgi birikimlerinden de yola çıkarak; akademisyenlerin, 

akademide kıskançlık olgusuna ilişkin görüşlerini daha önceki çalışmalarda kullanılmış olan temalara 

ek olarak yeni temalar çerçevesinde de inceleyerek alanyazına farklı bir kazanım sunacaktır. Ayrıca bu 

çalışma negatif anlamları içerisinde barındıran kıskançlık duygusunun, akademisyenleri aynı zamanda 

motive edebilecek imrenme kavramı ile ilişkisini açıklanması bakımından önemlidir. Bu araştırmada iş 

yerinde kıskançlık, haset ve imrenme gibi kavramların birbirlerinden ayrıştırılarak somutlaştırılması 

ve nasıl algılandıklarının anlaşılabilmesi açısından son derece önemlidir. Tüm bu açıklamalardan 

hareketle bu çalışmanın temel amacı, akademisyenlerin kıskançlık olgusuna ilişkin görüşlerini 

belirleyerek; akademide kıskançlığın ne olduğu, ortaya çıkış nedenleri, sonuçları ve önlenebilmesi için 

ne gibi çalışmaların yapılabileceğinin ortaya konulmasıdır. 

 

YÖNTEM 

Araştırmanın Modeli 

Araştırma, akademide yaşanan kıskançlık olgusuna ilişkin akademisyen görüşlerini incelendiği için 

nitel araştırma geleneği çerçevesinde planlanmıştır. Merriam’ın (2013) da belirttiği gibi nitel desen, 

yaşadıkları toplumda insanların deneyimlerine nasıl bir anlam yükledikleriyle ilgilenir. Dolayısıyla bu 

araştırmada da akademisyenlerden, akademide yaşanan kıskançlığa ilişkin görüşlerini, deneyimlerini 

ve gözlemlerini göz önünde bulundurarak açıklamaları istenmiştir. Bu doğrultuda araştırmada, nitel 

araştırma geleneği içerisinde yer alan olgubilim modeli kullanılmıştır. Olgubilim modeli, Yıldırım ve 

Şimşek’e (2018) göre günlük yaşamda çeşitli şekillerde var olan ve farkında olunmasına rağmen 

derinlemesine ve ayrıntılı bir anlayışa sahip olunamayan olgulara yüklenen anlamları ortaya çıkarmayı 

amaçlamaktadır. Bu araştırmada da akademisyenlerin, akademideki kıskançlık olgusuna ilişkin 

görüşleri, toplumsal ve bireysel deneyimleri göz önünde bulundurularak incelenmeye çalışılmıştır. 

Çalışma Grubu  

Katılımcılar, amaçlı örnekleme yöntemleri içerisinde yer alan maksimum çeşitlilik örnekleme 

yöntemine göre seçilmiştir. Maksimum çeşitlilik örneklemesinde amaç, göreli olarak küçük bir 

örneklem oluşturmak ve bu örneklemde çalışılan probleme taraf olabilecek bireylerin çeşitliliğini 

maksimum derecede yansıtmaktır (Yıldırım & Şimşek, 2018). Çeşitliliğin sağlanabilmesi için çalışma 

grubuna, 2019-2022 yılları arasında bir devlet üniversitesinde farklı unvan ve fakültede görev yapan 

28 akademisyen (15 kadın ve 13 erkek, yaş ort. 37.42) seçilmiştir. Katılımcıların çalışma alanı 

dağılımları Sosyal Bilimler (n=12), Fen Bilimleri (n=8) ve Sağlık Bilimleri (n=8); unvan dağılımları 
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ise Prof. Dr. (n=5), Doç. Dr. (n=7), Dr. Öğr. Üyesi (n=6), Arş. Gör. (n=6) ve Öğr. Gör. (n=4) 

şeklindedir.  

Veri Toplama Araçları  

Araştırmada veri toplama araçları olarak, katılımcıların demografik bilgilerinin elde edildiği kişisel 

bilgi formu ve açık uçlu sorulardan oluşan yarı yapılandırılmış bir görüşme formu kullanılmıştır. 

Kişisel bilgi formu. Araştırmaya katılan akademisyenlerin, demografik özellikleri hakkında bilgi elde 

etmek için araştırmacılar tarafından kişisel bilgi formu oluşturulmuştur. Bu formda katılımcıların 

cinsiyetine, yaşına, çalışma alanına ve akademik unvanına ilişkin kişisel bilgiler yer almaktadır. 

Yarı yapılandırılmış görüşme formu. Araştırmacılar tarafından, akademisyenlerin akademide 

yaşanan kıskançlığa ilişkin görüşlerinin öğrenilebilmesi için açık uçlu sorulardan oluşan yarı 

yapılandırılmış bir görüşme formu hazırlanmıştır. Formun hazırlanması sürecinde, üniversite 

örgütlerinde ve akademisyenler özelinde kıskançlık konusunda yapılan araştırma alanyazını taranarak 

genel bir fikir elde edilmiştir. Daha sonra hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu, rehberlik ve 

psikolojik danışmanlık alan uzmanı iki akademisyen tarafından kontrol edilmiştir. Alan uzmanlarından 

alınan düzetme önerilerinin forma aktarılmasından sonra açık uçlu sorulardan oluşan bir form 

oluşturulmuştur. Oluşturulan bu formda yer alan soruların anlaşılabilirliği açısından Türk Dili uzmanı 

bir akademisyenden görüş alınmıştır. Türk Dili uzmanından alınan öneriler sonrasında, 

akademisyenler için hazırlanan bu yarı yapılandırılmış görüşme formuna son şekli verilmiştir. Son 

olarak soruların akademisyenler tarafından anlaşılabilirliğinin test edilmesi için iki akademisyen ile 

pilot görüşmeler yapılmıştır. Görüşmeler sonrasında, görüşme yapılan bu bireylerden; soruların 

anlaşılabilirliği hususunda herhangi bir sorun yaşamadıklarına ilişkin geri bildirimler alınmıştır.  

Görüşme formunda yer alan sorular şu şekildedir; 

Sizce “akademide kıskançlık” nedir? 

Birisinin akademide kıskançlık yaptığını nasıl anlarsınız? 

Akademide kıskançlık, ne gibi sonuçlar doğurur? 

Akademide kıskançlığın önlenebilmesi için önerileriniz var mı? 

Verilerin Toplanması 

Araştırmada veriler görüşme yöntemi ile toplanmıştır. Görüşme, önceden belirlenmiş ve ciddi bir 

amaç için yapılan, soru sorma ve yanıtlama tarzına dayalı karşılıklı ve etkileşimli bir iletişim sürecidir 

(Stewart & Cash, 1985). Araştırmada hem sabit soruları cevaplamayı hem de ilgili alanda 

derinlemesine bilgi edinebilmek için sondaj soruların sorulmasına imkân sağlayan yarı yapılandırılmış 

görüşme türü seçilmiştir (Büyüköztürk, Kılıç-Çakmak, Akgün, Karadeniz & Demirel, 2016). 

Araştırmanın veri toplanma aşamasında öncelikle katılımcı akademisyenlerden telefon yoluyla 

randevular alınmış daha sonra araştırmacılar randevu saatinde akademisyenlerin ofislerine giderek 

görüşmeleri yüz yüze gerçekleştirmişlerdir. Görüşmeler ortalama bir saat kadar sürmüştür. Veri 

doygunluğuna kanaat getirildikten sonra görüşmeler sonlandırılmıştır. Yapılan görüşmeler, katılımcı 

akademisyenlerin izni alınarak ses kayıt cihazıyla kaydedilmiştir. Görüşmelerden sonra ses kayıtları 

incelenerek, katılımcı akademisyenlerin ifadeleri yazıya geçirilmiştir. Ortaya çıkan görüşme metinleri, 

doğruluğunun teyit edilmesi için görüşülen akademisyenlere e-posta yoluyla gönderilmiş ve teyit 

alınmıştır. 

Verilerin Analizi 

Akademisyenlerle yapılan görüşmelerden hemen sonra araştırmacılar tarafından görüşmelerin içeriği 

yazıya aktarılmış ve içerik analizi yöntemi kullanılarak sonuca gidilmiştir (Yıldırım & Şimşek, 2018). 

İçerik analizi, bir metnin kodlara ve temalara ayrılarak özetlenmesini sağlayan bir tekniktir 

(Büyüköztürk vd., 2016). Araştırmacılar ilk olarak içerik analizi yöntemiyle anlamı en iyi 

yansıtacağını düşündükleri 136 adet kod oluşturmuşlardır. Üç araştırmacının kodlamaları arasındaki 

güvenirlik, “Güvenirlik = Uzlaşma Sayısı / Uzlaşma + Uzlaşmama sayısı” formülünden yararlanılarak 

(Miles & Huberman, 1994) hesaplanmış ve .85 bulunmuştur. Daha sonra yapılmış olan görüşmelerin 
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içeriklerini genel düzeyde açıklayabileceği ve 136 adet kodu belirli kategoriler altında toplayabileceği 

düşünülen 7 adet tema belirlenmiştir. 

 

BULGULAR 

İçerik analizi sonrasında, araştırmanın genel amacına yönelik olarak, akademisyenlerin görüşleri, 

toplam 136 adet kod ve bu kodları kapsayan 7 tema etrafından toplanmıştır. Elde edilen bu temalara 

ilişkin bulgular aşağıda yer alan tablolar yardımıyla sunulmuştur. Tablolarda bulunan kodların sağında 

yer alan katılımcılar sütunundaki ifadeler (K-1, K-2, K-3 vb.), ilgili kodun hangi katılımcılar 

tarafından tekrar edildiğini göstermektedir. Ayrıca katılımcıların görüşlerine ilişkin örnek ifadeler 

verilirken; katılımcıların bilgileri, K (Katılımcı) - Katılımcı Numarası [Cinsiyet (K: Kadın / E: Erkek) 

~ Yaş ~ Çalışma alanı (Sos.: Sosyal bilimler / Fen.: Fen bilimleri / Sağ.: Sağlık bilimleri) ~ Unvan 

(Prof. Dr. / Doç. Dr. / Dr. Öğr. Üyesi / Arş. Gör. / Öğr. Gör.)] şeklinde kodlanmıştır. 

Akademisyenlerin, “akademide kıskançlık yapan bireylerin özellikleri” teması altında toplanan 

görüşleri Tablo-1’de sunulmuştur. 

Tablo-1.  

Akademide Kıskançlık Yapan Bireylerin Özelliklerine İlişkin Katılımcı Görüşleri 

Tema Kodlar Katılımcılar 

Akademide 

Kıskançlık 

Yapan 

Bireylerin 

Özellikleri 

Meslektaşlarının sahip oldukları başarıları küçümseyici 

K-1, K-2, K-5, K-8, K-

9, K-10, K-11, K-13, 

K-15, K-16, K-17, K-

18, K-25 

Akademik becerileri yetersiz ve kısıtlı donanıma sahip 
K-3, K-8, K-22, K-23, 

K-24, K-28 

Kendisinin dışında kimsenin başarılı olmasını 

istemeyen 

K-3, K-19, K-23, K-

25, K-26 

Kendi çıkarlarını her zaman ön plana koyan ve bencil K-1, K-11, K-17, K-27 

Meslektaşlarıyla ve öğrencileriyle olan kişiler arası 

iletişimi çok zayıf ve kendini yalıtmış 
K-3, K-6, K-11, K-26 

Duygu ve düşünceleri konusunda net olmayan ve ikili 

oynayan 

K-16, K-17, K-23, K-

25 

En iyisini kendisinin bildiğini ve yaptığını düşünen K-6, K-11, K-28 

Tüm konular hakkında fikir sahibi ve bilgisi olduğunu 

iddia eden 
K-11, K-20, K-28 

Birisi veya bir durum hakkındaki fikirleri sürekli 

değişen ve tutarsız 
K-17, K-20, K-25 

Meslektaşlarının çalışmaları karşısında içsel 

huzursuzluk yaşayan ve rahatsız olan 
K-10, K-11, K-25 

Kendisine ve çevresindekilere zarar verecek kadar hırslı K-11, K-13, K-20 
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Kendisine güveni olmayan, öz-güveni düşük K-22, K-27 

Sürekli yoğun olduğunu söyleyen ancak akademik 

üretim açısından tembel olan 
K-22, K-28 

Yükselmek için aceleci davranan K-11, K-20 

Başkalarıyla uğraşmaktan kendi akademik 

çalışmalarına vakit ayıramayan 
K-12, K-14 

Nitelikli akademisyenlerin yanında rahat edemeyen ve 

onlarla aynı ortamda bulunmak istemeyen 
K-3, K-22 

Meslektaşlarını zor durumda bırakmayı seven K-12, K-23 

Kırıcı bir üsluba sahip K-11, K-13 

Bilim üretmekten çok makamlara ve unvanlara 

odaklanan 
K-24, K-28 

Sürekli olarak rekabet ve yarışma içerisinde olan K-11, K-20 

Kendisini çok önemli gören K-11 

Meslektaşlarını tehdit ve rakip olarak gören K-6 

Meslektaşlarına saygı duymayan K-1 

Hırçın bir yapıya sahip K-11 

Vefasız K-20 

Meslektaşlarını ve öğrencilerini önemsemeyen K-6 

Kötülük yaparken gizlenen ve kurnaz davranan K-22 

Sözünde durmayan ve güvenilmez olan K-21 

Düşük benlik algısının yansıması olarak şişirilmiş bir 

benlik algısına sahip olan 
K-11 

Aşırı güç isteğine sahip K-1 

Akademiye liyakatsiz olarak alınmış olan K-22 

Arka planda kalmaktan korkan K-1 

Kimseye güvenmeyen K-6 

Psikolojik açıdan başka sorunlara sahip olan (narsisim 

vb.) 
K-21 

İnsani duyguları ve prososyal yönü zayıf K-21 
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Bilime gönül vermeyen ve akademisyenliği sadece bir 

iş olarak gören 
K-24 

Kendisiyle barışık olmayan K-16 

Zihninde sürekli olumsuz düşünceler dolaşan ve hesap 

kitap yapan 
K-16 

Meslektaşlarıyla sürekli olarak çatışma halinde olan K-19 

Tablo-1 incelendiğinde, akademide kıskançlık yapan bireylerin özelliklerine ilişkin katılımcıların 

hangi ifadeleri ne sıklıkla kullandıkları görülmektedir. Katılımcıların bu temaya yönelik görüşlerini 

yansıtan örnek ifadeler ise aşağıda sunulmuştur. 

K-8 [K~43~Sos.~Doç.Dr.]: “…Akademide kıskançlık yapan bireyleri gözlemlediğimde bu 

bireylerin genelde akademiye yönelik becerilerinin, özelde ise kendi alanlarına ilişkin 

bilgilerinin yetersiz olduğunu görüyorum. Kısacası bu bireylerin akademik donanımları 

oldukça zayıftır. Bu sebepten dolayı meslektaşlarının göstermiş oldukları başarıları devamlı 

küçümseyerek kendi benlik algıları için denge kurmaya çalışırlar…” 

K-11 [E~38~Sos.~Doç.Dr.]: “…Bu kişilerin en belirgin özellikleri bencil olmalarıdır. 

Kendilerine ve çevrelerine zarar verecek kadar hırslıdırlar. Üslupları kırıcıdır. Devamlı bir 

rekabet içerisindedir ve kendi içerisinde büyük bir yarış vardır. Hırçın bir yapıya sahip 

olmakla beraber, yükselmek için oldukça acelecidirler. Her şeyin en iyisini kendilerinin 

bildiğini ve yaptığını düşünürler. Tüm konular hakkında bilgi sahibi olduklarını iddia ederler. 

Bu yüzden diğer akademisyenlerin çalışmalarını küçümserler. Meslektaşlarının çalışmaları ve 

başarıları karşısında içsel huzursuzluk yaşarlar. Kendilerinin çok önemli kişiler olduğunu 

düşünürler. Aslında tüm bunlar sahip oldukları düşük benlik algısının, şişirilmiş bir benlik 

algısı olarak dışa yansımasıdır. Bu kişilerin iş ortamında kişiler arası iletişimleri son derece 

yetersizdir. Çoğu zaman kendilerini yalıtırlar…” 

Akademisyenlerin, “akademide kıskançlık yapan bireylerin sergiledikleri tutum ve davranışlar” teması 

altında toplanan görüşleri Tablo-2’de verilmiştir. 

Tablo-2.  

Akademide Kıskançlık Yapan Bireylerin Sergiledikleri Tutum ve Davranışlara İlişkin Katılımcı 

Görüşleri  

Tema Kodlar Katılımcılar 

Akademide 

Kıskançlık Yapan 

Bireylerin 

Sergiledikleri 

Tutum ve 

Davranışlar 

Meslektaşlarının çalışmalarını engellemeye çalışır 

K-1, K-13, K-14, K-

15, K-17, K-20, K-22, 

K-23, K-24, K-25 

Meslektaşlarının çalışmalarını kötüler, kusur bulur, 

değersizleştirir ve basit olmakla suçlar 

K-5, K-9, K-11, K-15, 

K-17, K-18, K-19, K-

28 

Meslektaşlarını itibarsızlaştırmak ve karalamak 

için çalışır 

K-5, K-8, K-12, K-14, 

K-21, K-23, K-25, K-

27 

Sürekli olarak kendi çalışmalarını ve başarılarını 

över, abartır ve ön plana çıkarır 

K-1, K-8, K-11, K-16, 

K-17, K-25 
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Gerçekçi olmayan suçlamalarda bulunur ve iftira 

atar 

K-6, K-10, K-11, K-

15, K-16, K-27 

Meslektaşlarına sürekli olarak yıkıcı eleştirilerde 

bulunur 

K-2, K-9, K-15, K-17, 

K-20, K-28 

Sürekli olarak kıskandığı kişilerin dedikodusunu 

yapar 

K-8, K-17, K-20, K-

23, K-24, K-27 

Agresif bir tutum sergiler  
K-5, K-6, K-9, K-11, 

K-16, K-18 

Meslektaşlarının akademik ilerleyişine engel 

olmaya çalışır 

K-13, K-17, K-23, K-

25, K-28 

Meslektaşlarını ve onların başarılarını görmezden 

gelir 

K-3, K-8, K-11, K-13, 

K-23 

Meslektaşlarının açığını ve eksiğini arar K-3, K-11, K-23, K-24 

Bilgisini kimseyle paylaşmaz K-6, K-12, K-13, K-23 

Meslektaşlarının terfi almasını ve başarılı olmasını 

çekemez 
K-5, K-8, K-11, K-15 

Açık aramak için çok fazla soru sorar ve şüpheci 

davranır 
K-7, K-12, K-14 

Meslektaşlarını yanıltmaya yönelik hareketler 

sergiler ve kolaylıkla yalan söyler 
K-7, K-22, K-23 

Yapamadığı çalışmalar için devamlı bahane üretir 

ve önceliklerinin farklı olduğunu söyler 
K-14, K-22, K-28 

Meslektaşlarına yetersiz olduklarını hissettirir K-1, K-8, K-15 

Mobbing uygular K-9, K-13, K-19 

Topluluk içinde meslektaşını küçük düşürmeye 

çalışır 
K-23, K-27 

Meslektaşını öğrencilere hedef gösterir K-8, K-9 

Meslektaşlarını yıpratmaya yönelik sözler söyler 

ve davranışlarda bulunur 
K-1, K-5 

Toplantılarda söz almaz ve konuşmaz K-20, K-24 

Meslektaşlarını ve onların çalışmalarını sürekli 

kıyaslar 
K-11, K-16 

Meslektaşlarına yardımcı olmaz ve işlerini 

zorlaştırır 
K-12, K-15 
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Meslektaşlarının başarılarını takdir etmez K-3, K-13 

Etik olmayan arayışlar içerisindedir K-12, K-14 

Başkalarının başarı hikâyelerine tahammül edemez 

ve konuyu değiştirir 
K-25 

Yönetici pozisyonundaysa meslektaşlarına engeller 

çıkarır ve onları yavaşlatır 
K-1 

Ortamdaki huzuru ve işleyişi bozmaya çalışır K-23 

Meslektaşlarının moralini ve motivasyonunu 

bozmaya çalışır 
K-1 

Sürekli olarak haklı çıkmaya çalışır K-6 

Kıskandığı meslektaşıyla iğneleyici olarak konuşur 

ve laf çarpar 
K-8 

Meslektaşlarını ve onların yaptıkları işleri alaya 

alır 
K-8 

Sürekli olarak çalıştığı kurumdan 

memnuniyetsizliğini dile getirir 
K-9 

Meslektaşlarının eğitim aldıkları okulları küçümser K-8 

Akademinin dışındaki başka grupların ve 

insanların desteğini arar 
K-25 

Meslektaşlarının elde ettikleri başarıların altında 

başka şeylerin olduğunu iddia eder 
K-14 

Herkesle iyi ilişkiler kurarak niyetini maskeler K-27 

Üstü kapalı konuşur K-20 

Meslektaşlarının özel hayatlarıyla uğraşır K-28 

Sürekli olarak kendisiyle uğraşıldığını ve 

engellendiğini söyler 
K-28 

Sürekli olarak bazı meslektaşlarının kayırıldığını 

söyler 
K-28 

Akademik tartışmalardan ve konuşmalardan kaçar K-16 

Kıskandığı kişiye angarya işler vererek çalışmasını 

engeller 
K-1 

Çeşitli kurumlara şikâyet başvurularında bulunarak 

kıskandığı kişiyi bunlarla oyalamaya çalışır 
K-25 
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Tablo-2’ye bakıldığında, akademide kıskançlık yapan bireylerin sergiledikleri tutum ve davranışlara 

ilişkin katılımcıların hangi ifadeleri ne sıklıkla kullandıkları görülmektedir. Katılımcıların bu temaya 

yönelik görüşlerini yansıtan örnek ifadeler ise aşağıda sunulmuştur.  

K-23 [K~25~Sağ.~Arş.Gör.]: “…Akademide kıskaç olan biri, bilgisini saklar ve paylaşmaz. 

Yanlış bilgi vererek meslektaşlarını yanıltır. Yalan söyler, ikili oynar. Meslektaşlarını zor 

durumda bırakacak davranışlar sergiler. Dedikodu yaparak meslektaşlarını 

itibarsızlaştırmak, küçük düşürmek, zor durumda bırakmak, çalışmalarını engellemek, 

ortamdaki işleyişi ve huzuru bozmak için uğraşır. Meslektaşlarını yok sayarak ve görmezden 

gelerek, onlara zarar vermeye çalışır ve akademik ilerleyişlerini engeller. Meslektaşlarının 

açıklarını bulmaya çalışır ve bunlardan yararlanır...” 

K-25 [E~28~Sos.~Öğr.Gör.]: “…Bu kişiler meslektaşlarının her yaptığı işi 

itibarsızlaştırmaya çalışırlar. Fırsat ellerine geçtiğinde yapılan güzel işleri de engellemeye 

çalışırlar. Akademik yeteneklerini sergileyen kişileri aşağıya çekmek için uğraşırlar. 

Hasbelkader edindikleri bir makam varsa, onunla kendilerini yüceltmeye çalışırlar. Ortamda 

birilerinin başarısı konuşuluyorsa, tahammül edemez ve konuyu değiştirirler, kendi 

geçmişlerindeki küçük ilerleyişleri büyük başarılarmış gibi sunmaya çalışırlar. Böyle kişiler 

akademik başarılarıyla güç kazanmak yerine akademinin dışındaki başka insanların ve 

grupların desteğini ararlar…” 

Akademisyenlerin, “akademide kıskançlığın ortaya çıkış nedenleri” teması altında toplanan görüşleri 

Tablo-3’de sunulmuştur. 

Tablo-3.  

Akademide Kıskançlığın Ortaya Çıkış Nedenlerine İlişkin Katılımcı Görüşleri 

Tema Kodlar Katılımcılar 

Akademide 

Kıskançlığın 

Ortaya Çıkış 

Nedenleri 

Meslektaşlarındaki bilgi, beceri ve yeteneğini 

çekememekten 

K-2, K-5, K-8, K-11, 

K-15, K-16, K-19, K-

23, K-25 

Meslektaşlarının gösterdiği performans ve başarıya 

sahip olmak istemekten 

K-1, K-7, K-16, K-23, 

K-26, K-27, K-28 

Benzer pozisyonda, yaşta ve kıdemde olan 

meslektaşlarının önüne geçmeye başlamasından 

K-4, K-15, K-18, K-

19, K-28 

Meslektaşlarının terfi almasından K-5, K-8, K-11, K-15 

Tüm insanlar gibi akademisyenlerinde duygularına 

yenik düşmesinden 

K-11, K-21, K-22, K-

27 

Kişiler arası ilişkilerinin ve sosyal yönünün zayıf 

olmasından 
K-3, K-6, K-11, K-26 

Kendisinde olanı (makam, başarı vb.) kaybetmekten 

korkmasından 
K-1, K-23, K-27 

Düşük benlik saygısından ve yetersizlik hissinden K-16, K-22, K-27 

Karşı konulamaz rekabet ve yarışma isteğinden K-11, K-13, K-20 

Arka planda kalmaktan korkmasından K-1, K-25 
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Bireyin hayatla ve kendisiyle barışık olmamasından K-3, K-22 

Sosyal yaşamında huzursuz ve mutsuz olmasından K-6, K-20 

Yöneticilerin adil olmayan yaklaşımlarından K-1, K-28 

Liyakatsiz atamalardan ve ödüllendirmelerden K-22, K-28 

Kendi çalışmalarında istediği başarıyı 

yakalayamamasından 
K-1 

Kendi başarısızlığını ve tembelliğini örtmeye 

çalışmaktan 
K-14 

Zamanında çok fazla ezilme ve horlanma 

yaşamasından 
K-19 

Üniversite içerisinde maddi açıdan kazanç 

farklılıklarının olmasından 
K-24 

Tablo-3 incelendiğinde, akademide kıskançlığın ortaya çıkış nedenlerine ilişkin katılımcıların hangi 

ifadeleri ne sıklıkla kullandıkları görülmektedir. Katılımcıların bu temaya yönelik görüşlerini yansıtan 

örnek ifadeler ise aşağıda sunulmuştur. 

K-15 [E~36~Fen.~Dr.Öğr.Üyesi]: “…Akademisyenler arasındaki kıskançlık daha çok 

kişinin akademiye beraber başladığı, benzer yaştaki ve kıdemdeki arkadaşlarının kendi önüne 

geçmeye başlamasıyla ortaya çıkıyor. Diğer yandan meslektaşlarının sahip olduğu bilgi, 

beceri ve yeteneği çekememek de akademideki kıskançlığın diğer bir önemli 

hazırlayıcısıdır…” 

K-1 [K~43~Fen.~Prof.Dr.]: “…Bir kişinin akademide kıskançlık duyguları yaşamasının en 

önemli sebebi, meslektaşlarının gösterdiği çalışma performansına ve başarılara kendisinin de 

sahip olmak istemesidir. Büyük ihtimalle bu kişilerin kıskanma sebebi, kendi çalışmalarında 

dilediği başarıyı yakalayamamasıdır. Ayrıca arka plana düşme ihtimali ve devamında sahip 

olduğu makam ve popülariteyi kaybetmekten korkması da akademide kıskançlığın sebebi 

olabilir. Son olarak dekan ve bölüm başkanı gibi yöneticilerin adil olmayan tutumları ve 

kayırmaları, akademide kıskançlığı körüklemektedir…” 

Akademisyenlerin, “akademide kıskançlığa maruz kalan bireylerin duygu, düşünce ve davranışları” 

teması altında toplanan görüşleri Tablo-4’de sunulmuştur. 

 

Tablo-4.  

Akademide Kıskançlığa Maruz Kalan Bireylerin Duygu, Düşünce ve Davranışlarına İlişkin 

Katılımcı Görüşleri 

Tema Kodlar Katılımcılar 

Akademide 

Kıskançlığa 

Maruz Kalan 

Bireylerin 

Duygu, Düşünce 

Sosyal ilişkilerden uzaklaşırlar K-6, K-21, K-27 

Geri çekilir ve yalnızlaşırlar K-3, K-22, K-27 

Benlik saygıları azalır K-16, K-22, K-27 
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ve Davranışları 
Şüphecilikleri artar K-23, K-27, K-28 

Huzursuz ve mutsuz olurlar K-5, K-9, K-16 

Meslektaşlarına olan güvenlerini kaybederler K-6, K-27 

İşe gelmek istemezler K-22, K-27 

Kurumlarına olan bağlılıkları zarar görür K-20, K-24 

İş doyumları azalır K-1, K-27 

Tükenmişlik yaşarlar K-16, K-21 

Ailevi ilişkileri bundan etkilenir K-6, K-20 

Akademiye dair motivasyonları düşer K-14, K-22 

Üretkenlikleri düşer K-9, K-28 

Önyargılı olmaya meyilli olurlar K-16 

Başka kurumlara geçmek isterler K-9 

Tablo-4’e bakıldığında, akademide kıskançlığa maruz kalan bireylerin duygu, düşünce ve 

davranışlarına ilişkin katılımcıların hangi ifadeleri ne sıklıkla kullandıkları görülmektedir. 

Katılımcıların bu temaya yönelik görüşlerini yansıtan örnek ifadeler ise aşağıda sunulmuştur. 

K-27 [E~42~Sos.~Öğr.Gör.]: “…Akademide kıskançlığa maruz kalan birey, kendisini sosyal 

ilişkilerden yalıtır, iş doyumunu yitirir, yalnızlık duygusuna kapılır. Ayrıca meslektaşlarına 

olan güvenini de kaybeder. Diğer yandan işe gelmek istememe, benlik saygısında azalma, 

akademik faaliyetlerden doyumsuzluk ve şüphecilik gibi durumlar ortaya çıkmaya başlar…” 

K-9 [K~36~Fen.~Doç.Dr.]: “…Bir kişi akademide kıskançlığa uğruyorsa öncelikle huzuru 

kaçar ve mutsuz olmaya başlar. Kafası bunlarla meşgul olduğu için üretkenliği düşer. Hatta 

devamında başka üniversitelere veya kurumlara geçmek isteyebilir…” 

Akademisyenlerin, “akademide kıskançlık sonucunda ortaya çıkan olumlu gelişmeler” teması altında 

toplanan görüşleri Tablo-5’te sunulmuştur. 

Tablo-5.  

Akademide Kıskançlık Sonucunda Ortaya Çıkan Olumlu Gelişmelere İlişkin Katılımcı Görüşleri 

Tema Kodlar Katılımcılar 

Akademide 

Kıskançlık 

Sonucunda 

Ortaya Çıkan 

Olumlu 

Gelişmeler 

Akademisyenlerin verimliliğini ve üretkenliğini 

artırır 
K-12, K-26 

Başarılı olmaya yönelik motivasyon kaynağı sunar K-12, K-13 

Bireylerin kendinde olmayan erdemleri görmelerine 

ve imrenmelerine imkân sağlar 
K-12, K-16 

Bilimin gelişmesi için adaletli bir rekabet ortamı K-12 
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yaratır 

Yayın kalitesinin artmasına olanak sağlar K-19 

Örnek alınması gereken akademisyenler bu duyguyla 

belirlenebilir 
K-19 

Tablo-5 incelendiğinde, akademide kıskançlık sonucunda ortaya çıkan olumlu gelişmelere ilişkin 

katılımcıların hangi ifadeleri ne sıklıkla kullandıkları görülmektedir. Katılımcıların bu temaya yönelik 

görüşlerini yansıtan örnek ifadeler ise aşağıda sunulmuştur. 

K-12 [E~39~Fen.~Doç.Dr.]: “…Akademide kıskançlık, akademik ve bilimsel anlamda onun 

gibi olmak, onun sahip olduğu ama kendisinde bulunmayan meziyetlerin kendisinde 

bulunması için gösterilen motive edici bir reaksiyondur. Çekememezlik yoktur. Aslında her 

zaman yıkıcı bir tepki değildir. Kişiyi başarıya ulaştırır, üretkenliğini ve verimliliğini artırır. 

Yeni çalışmalara ve araştırmalara sevk eder. Bilimin gelişmesi için adaletli bir rekabet 

ortamı yaratır. Kısacası yıkıcı boyutlara ulaşmadığı sürece kişiye birçok olumlu katkısı 

olur…” 

K-19 [E~30~Sağ.~Arş.Gör.]: “…Olumsuz yönlerinin daha ağır bastığını düşünmemle 

beraber akademide kıskançlığın pozitif geri bildirimleri de olabilir. Bireyin yayınlarının 

kalitesinin artmasına yardım edebilir. Kıskanılan kişi, aynı zamanda örnek alınması gereken 

kişi olarak belirlenebilir…” 

Akademisyenlerin, “akademide kıskançlık yapanların karşılaşabileceği olumsuz durumlar” teması 

altında toplanan görüşleri Tablo-6’da sunulmuştur. 

Tablo-6.  

Akademide Kıskançlık Yapanların Karşılaşabileceği Olumsuz Durumlara İlişkin Katılımcı 

Görüşleri 

Tema Kodlar Katılımcılar 

Akademide 

Kıskançlık 

Yapanların 

Karşılaşabileceği 

Olumsuz 

Durumlar 

Arkadaşlık ilişkileri bozulur K-6, K-11, K-13, K-20 

Akademik çalışmalarına odaklanamaz ve 

verimsizleşir 

K-12, K-14, K-22, K-

28 

Sosyal gruptan dışlanır K-1, K-3, K-22 

Niyeti fark edildiğinde komik duruma düşer K-21, K-22 

Güvenirliği zedelenir K-21 

Tablo-6’ya bakıldığında, akademide kıskançlık yapanların karşılaşabileceği olumsuz durumlara ilişkin 

katılımcıların hangi ifadeleri ne sıklıkla kullandıkları görülmektedir. Katılımcıların bu temaya yönelik 

görüşlerini yansıtan örnek ifadeler ise aşağıda sunulmuştur. 

K-22 [K~28~Fen.~Arş.Gör.]: “…Akademide kıskançlıkla vakit kaybeden bireyler, başka 

şeylerle uğraştıkları için kendi çalışmalarına odaklanamazlar ve zamanla verimsizleşirler. 

Meslektaşları hakkında sinsice yaptıkları çalışmalar ortaya çıkınca, herkesin gözünde komik 

duruma düşerler ve sosyal grubun dışına itilirler…” 

K-21 [K~24~Fen.~Arş.Gör.]: “…Kıskandığı kişi aleyhinde yaptığı karalama çalışmaları 

fark edilmiyor zanneder ancak bu konuda yanılır. Bu yüzden sık sık komik duruma düşer. 

Böylece meslektaşları onun güvenilmez biri olduğunu anlar…” 
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Akademisyenlerin, “akademide kıskançlık ile nasıl başa çıkılabilir” teması altında toplanan görüşleri 

Tablo-7’de sunulmuştur. 

Tablo-7.  

Akademide Kıskançlık ile Nasıl Başa Çıkılabilire İlişkin Katılımcı Görüşleri 

Tema Kodlar Katılımcılar 

Akademide 

Kıskançlık ile 

Nasıl Başa 

Çıkılabilir 

Birlikte çalışma kültürü geliştirilebilir 

K-1, K-3, K-6, K-11, 

K-19, K-20, K-24, K-

25 

Başarı kriterlerinde herkesin mutabakat olması 

sağlanabilir 

K-1, K-5, K-6, K-8, K-

11, K-14, K-28 

Akademisyen alımında liyakate özen gösterilebilir 
K-1, K-3, K-22, K-24, 

K-28 

YÖK veya üniversite yönetimi bu konuda yaptırım 

uygulanabilir 

K-3, K-11, K-20, K-

22, K-25 

Akademisyenlerin yeterliğine ve hakkaniyete uygun 

görevlendirmeler yapılabilir 

K-12, K-14, K-24, K-

27, K-28 

Mesleğin stresiyle başa çıkmaya yönelik psikolojik 

destek verilebilir 

K-11, K-19, K-21, K-

27, K-28 

Akademisyenlere yer değiştirme hakkı tanınabilir K-9, K-28 

Lisansüstü eğitim aşamasında bu konular hakkında 

önleyici ve bilgilendirici çalışmalar yapılabilir 
K-14, K-25 

Tablo-7 incelendiğinde, akademide kıskançlık ile nasıl başa çıkılabilire ilişkin katılımcıların hangi 

ifadeleri ne sıklıkla kullandıkları görülmektedir. Katılımcıların bu temaya yönelik görüşlerini yansıtan 

örnek ifadeler ise aşağıda sunulmuştur. 

K-3 [K~48~Sağ.~Prof.Dr.]: “…Öncelikle akademisyen alımında liyakate önem verilmesi 

gerekiyor. Çünkü akademisyenlik herkesin yapabileceği bir iş değil. Akademisyen alımında 

bireylerin kişilik özelliklerine de dikkat edilmeli. Üniversitedeki çalışma temposuna ve 

rekabet ortamına etik ilkeler çerçevesinde yanıt verebilecek kişiler alınmalı. Ayrıca birlikte 

çalışma kültürü, akademisyenlere aşılanırsa ve teşvik edilirse, kıskançlığın önüne 

geçilebileceğini düşünüyorum. Son olarak YÖK veya üniversite yönetimleri bu konuda 

yaptırım uygulayarak, akademideki bu yarayı sarma konusunda adım atabilirler…” 

K-28 [E~32~Sağ.~Öğr.Gör.]: “…Eğer bir mevkiye gelme veya kadro alma gibi durumlar 

için istenen başarı kriterleri net olursa ve bu kriterler kimse için esnetilmezse, akademide 

kıskançlığı ortaya çıkaran en önemli nedenlerden biri törpülenmiş olur. Özellikle genç 

akademisyenlere mesleklerindeki stres faktörleriyle baş etmeleri konusunda psikolojik destek 

sunulabilir. Akademisyen alımında liyakatin gözetilmesi, herkese yetkinliğine ve hakkaniyete 

uygun görevler verilmesi, akademik kıskançlığın oluşmasını engeller. Ayrıca akademik 

personellere yer değiştirme ve tayin gibi hakların tanınması, bu konuda rahatlatıcı bir 

uygulama olabilir…” 

 



6th INTERNATIONAL EDUCATION AND INNOVATIVE SCIENCES CONGRESS 

(November 24-25, 2022 / Burdur Mehmet Akif Ersoy University) 
 

110 

TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu araştırmada akademisyenlerin, akademideki kıskançlık olgusuyla ilgili görüşleri incelenmiştir. 

Araştırmanın temel amacı, akademisyenlerin kıskançlık olgusuna ilişkin görüşlerini belirleyerek; 

akademide kıskançlığın ne olduğunun, ortaya çıkış nedenlerinin, sonuçlarının ve önlenebilmesi için ne 

gibi çalışmaların yapılabileceğinin ortaya konulmasıdır. Yapılan incelemelerde katılımcıların 

görüşlerinin ağırlıklı olarak akademide kıskançlığın yıkıcı yönünü vurgular nitelikte olduğu 

anlaşılmıştır. Diğer taraftan meslektaşlarına yönelik biraz da olsa kıskançlık yaşamanın, motive edici 

ya da gerekli olduğunu yansıtan akademisyen görüşleri de mevcuttur. Bu bağlamda katılımcıların 

akademide kıskançlık olgusuna ilişkin görüşleri ilgili alanyazın ışığında tartışılmış ve bir sonuca 

ulaşılmaya çalışılmıştır. 

Katılımcıların akademide kıskançlık yapan bireylerin özelliklerine ilişkin görüşleri incelendiğinde, bu 

bireylerin ön plana çıkan özellikleri arasında; meslektaşlarının sahip oldukları başarıları küçümseyici, 

akademik becerileri yetersiz ve kısıtlı donanıma sahip, kendisinin dışında kimsenin başarılı olmasını 

istemeyen, kendi çıkarlarını her zaman ön plana koyan ve bencil, meslektaşlarıyla ve öğrencileriyle 

olan kişiler arası iletişimi çok zayıf ve kendini yalıtmış, duygu ve düşünceleri konusunda net olmayan 

ve ikili oynayan, en iyisini kendisinin bildiğini ve yaptığını düşünen, tüm konular hakkında fikir sahibi 

ve bilgisi olduğunu iddia eden, birisi veya bir durum hakkındaki fikirleri sürekli değişen ve tutarsız, 

meslektaşlarının çalışmaları karşısında içsel huzursuzluk yaşayan ve rahatsız olan, kendisine ve 

çevresindekilere zarar verecek kadar hırslı, kendisine güveni olmayan, öz-güveni düşük, sürekli yoğun 

olduğunu söyleyen ancak akademik üretim açısından tembel olan, yükselmek için aceleci davranan, 

başkalarıyla uğraşmaktan kendi akademik çalışmalarına vakit ayıramayan, nitelikli akademisyenlerin 

yanında rahat edemeyen ve onlarla aynı ortamda bulunmak istemeyen, meslektaşlarını zor durumda 

bırakmayı seven, kırıcı bir üsluba sahip, bilim üretmekten çok makamlara ve unvanlara odaklanan, 

sürekli olarak rekabet ve yarışma içerisinde olan, kendisini çok önemli gören, meslektaşlarını tehdit ve 

rakip olarak gören, meslektaşlarına saygı duymayan, hırçın bir yapıya sahip, vefasız, meslektaşlarını 

ve öğrencilerini önemsemeyen, kötülük yaparken gizlenen ve kurnaz davranan, sözünde durmayan ve 

güvenilmez olan, düşük benlik algısının yansıması olarak şişirilmiş bir benlik algısına sahip olan, aşırı 

güç isteğine sahip, akademiye liyakatsiz olarak alınmış olan, arka planda kalmaktan korkan, kimseye 

güvenmeyen, psikolojik açıdan başka sorunlara sahip olan (narsisim vb.), insani duyguları ve 

prososyal yönü zayıf, bilime gönül vermeyen ve akademisyenliği sadece bir iş olarak gören, kendisiyle 

barışık olmayan, zihninde sürekli olumsuz düşünceler dolaşan ve hesap kitap yapan, meslektaşlarıyla 

sürekli olarak çatışma halinde olan bireyler olmaları sıralanabilir. Bu ifadelerden yola çıkarak 

akademisyenlerin, akademide kıskançlık yapan bireylerin özelliklerini tanımlarken hem kişiliklerine 

hem de tutum ve davranışlarına yönelik olumsuz ifadeler kullanıldıkları söylenebilir. Diğer yandan bu 

ifadeler, katılımcıların akademide kıskançlık yapan bireyleri tanımlarken hem kıskançlık hem de haset 

kavramıyla açıklanabilecek özellikler seçtiklerini göstermektedir. Alanyazın incelendiğinde, 

akademide kıskançlık yapan bireylerin özelliklerinin, bu araştırmanın bulgularıyla paralel olduğu 

anlaşılmıştır. Bayar ve Koca’nın (2021) akademisyenler üzerinde yürüttükleri araştırmada, 

katılımcıların akademide kıskançlık sergileyen bireyleri yetersizlik, mutsuzluk, akıl hastalığı, zayıflık, 

hayatla ve kendileriyle barışık olmayan, iç dünyasında huzursuz, kişiler arası iletişimleri zayıf, aile ve 

arkadaş ilişkileri kötü, haset ve hırs özelliklerine sahip olan kişiler olarak tanımladıkları görülmüştür. 

Ayrıca akademide kıskançlığın, bireylerin sahip oldukları kişisel nedenlerden kaynaklandığını 

vurgulamışlardır. Diğer bir çalışma da Taştan ve Aydın-Küçük (2019), akademide kıskançlığın zayıf 

bir benlik duygusundan ve kişisel nedenlerden kaynaklandığını ileri sürmüşlerdir. Benzer şekilde Kıral 

ve Ödemiş-Keleş’in (2019) çalışmalarında da akademisyenler, akademide kıskançlık yapan 

meslektaşlarını; benlik saygısı düşük, adaletsiz, açgözlü, olgun davranmayan, karamsar, kompleksli, 

bencil ve empati yoksunu gibi kişisel özelliklere sahip bireyler olarak tanımlamışlardır. 

Akademide kıskançlık yapan bireylerin sergiledikleri tutum ve davranışlara ilişkin katılımcılardan elde 

edilen görüşler incelendiğinde, bu bireylerin ön plana çıkan tutum ve davranışları arasında 

meslektaşlarının çalışmalarını engellemeye çalışmak, meslektaşlarının çalışmalarını kötülemek, kusur 

bulmak, değersizleştirmek ve basit olmakla suçlamak, meslektaşlarını itibarsızlaştırmak ve karalamak 

için çalışmak, sürekli olarak kendi çalışmalarını ve başarılarını övmek, abartmak ve ön plana 

çıkarmak, gerçekçi olmayan suçlamalarda bulunmak ve iftira atmak, meslektaşlarına sürekli olarak 
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yıkıcı eleştirilerde bulunmak, sürekli olarak kıskandığı kişilerin dedikodusunu yapmak, agresif bir 

tutum sergilemek, meslektaşlarının akademik ilerleyişine engel olmaya çalışmak, meslektaşlarını ve 

onların başarılarını görmezden gelmek, meslektaşlarının açığını ve eksiğini aramak, bilgisini kimseyle 

paylaşmamak, meslektaşlarının terfi almasını ve başarılı olmasını çekememek, açık aramak için çok 

fazla soru sormak ve şüpheci davranmak, meslektaşlarını yanıltmaya yönelik hareketler sergilemek ve 

kolaylıkla yalan söylemek, yapamadığı çalışmalar için devamlı bahane üretmek ve önceliklerinin 

farklı olduğunu söylemek, meslektaşlarına yetersiz olduklarını hissettirmek, mobbing uygulamak, 

topluluk içinde meslektaşını küçük düşürmeye çalışmak, meslektaşını öğrencilere hedef göstermek, 

meslektaşlarını yıpratmaya yönelik sözler söylemek ve davranışlarda bulunmak, toplantılarda söz 

almamak ve konuşmamak, meslektaşlarını ve onların çalışmalarını sürekli kıyaslamak, meslektaşlarına 

yardımcı olmamak ve işlerini zorlaştırmak, meslektaşlarının başarılarını takdir etmemek, etik olmayan 

arayışlar içerisinde olmak, başkalarının başarı hikâyelerine tahammül edememek ve konuyu 

değiştirmek, yönetici pozisyonundaysa meslektaşlarına engeller çıkarmak ve onları yavaşlatmak, 

ortamdaki huzuru ve işleyişi bozmaya çalışmak, meslektaşlarının moralini ve motivasyonunu bozmaya 

çalışmak, sürekli olarak haklı çıkmaya çalışmak, kıskandığı meslektaşıyla iğneleyici olarak konuşmak 

ve laf çarpmak, meslektaşlarını ve onların yaptıkları işleri alaya almak, sürekli olarak çalıştığı 

kurumdan memnuniyetsizliğini dile getirmek, meslektaşlarının eğitim aldıkları okulları küçümsemek, 

akademinin dışındaki başka grupların ve insanların desteğini aramak, meslektaşlarının elde ettikleri 

başarıların altında başka şeylerin olduğunu iddia etmek, herkesle iyi ilişkiler kurarak niyetini 

maskelemek, üstü kapalı konuşmak, meslektaşlarının özel hayatlarıyla uğraşmak, sürekli olarak 

kendisiyle uğraşıldığını ve engellendiğini söylemek, sürekli olarak bazı meslektaşlarının kayırıldığını 

söylemek, akademik tartışmalardan ve konuşmalardan kaçmak, kıskandığı kişiye angarya işler vererek 

çalışmasını engellemek, çeşitli kurumlara şikâyet başvurularında bulunarak kıskandığı kişiyi bunlarla 

oyalamaya çalışmak olduğu anlaşılmıştır. Bu bağlamda akademisyenlerin, akademide kıskançlık 

yapan meslektaşlarının daha çok olumsuz davranışlar ve tutumla hareket ettiğini vurguladıkları 

söylenebilir. Ayrıca bu olumsuz davranışların ve tutumun yer yer gözle görülebilir şekilde sergilendiği 

ancak bazen de arkadan iş çevirme, yanıltma ve ikiyüzlülük gibi pasif tepkilerle ortaya konduğu 

anlaşılmıştır. Diğer yandan akademide kıskançlık yapanların, olumsuz davranışlar ve tutum 

sergilemek yerine olumlu bir tutumun arkasına gizlenerek niyetini sakladığını düşünen akademisyen 

görüşleri de mevcuttur. Son olarak katılımcıların akademide kıskançlık yapan bireylerin sergiledikleri 

tutum ve davranışları tanımlarken, özellikle haset kavramıyla açıklanabilecek özellikler seçtikleri 

görülmüştür. Alanyazında akademide kıskançlık yapan bireylerin sergiledikleri tutum ve davranışlara 

ilişkin ulaşılan bulgular, bu araştırmanın bulgularıyla örtüşmektedir. Özdemir (2018), kıskançlık 

kavramına neden olan rekabetin, devamında karşılaştırma durumuna yol açtığını vurgulamıştır. Birey 

kendini başka bir kişiyle karşılaştırarak tanımlamaya çalışmaktadır. Bu durumda kıskançlık duyan 

birey ya daha çok çalışarak karşılaştırmayı ortadan kaldırmaya yönelir ya da kıskandığı kişinin işini 

engelleme, kuyusunu kazma, iftira atma gibi yollara başvurmayı tercih etmektedir. Akademisyenlerin, 

akademideki kıskançlık ile ilgili görüşlerini inceleyen bir diğer çalışmada Bayar ve Koca (2021), 

kıskanç akademisyenlerin meslektaşlarının sahip olduğu maddi ve manevi unsurlara tahammül 

edemediğini, kendisinde olmasını istediği bir şeyin başkasında görüp de elde edemediğinde onu 

çekemediğini, kıskandığı meslektaşının devamlı yayınlarını ve puanlarını kontrol ettiğini ve ayrıca 

dedikodu, rekabet, hakaret etme, köşeye sıkıştırma, itibarsızlaştırma, acımasızca eleştirme, iletişimini 

kesme, hayal kırıklığı, saldırganca davranışlar gibi olumsuz tutumlar sergilediklerini tespit etmişlerdir. 

Benzer şekilde Özdemir (2021), kıskanç insanların daha fazla çalışarak eşitliği geri kazanmaya 

çalışabileceklerini veya bir başka yol olarak rakibini sabote etme, iftira atma veya dedikodu gibi 

girişimlerde bulunabileceklerini vurgulamıştır. Miner (1990) ise kıskanç bireyin, kıskanılan kişi 

hakkında söylentiler yayarak; kıskandığı kişinin, kendisinde kıskançlık oluşturan pozisyonuna zarar 

vermeye çalıştığını ileri sürmüştür. Dogan ve Vecchio (2001) kıskanç bireylerin, bilerek ve isteyerek 

meslektaşlarının başarısını baltalamak için girişimde bulunabileceğini, çalışma arkadaşının 

raporlarında değişiklik yapabileceğini ve müşteri isteklerini farkında olarak yanlış iletebileceğini ifade 

etmişlerdir. Benzer bir görüşler Eren-Gümüştekin ve Öztemiz (2005) kıskanç çalışanların, birbirlerinin 

kaliteli iş yapmasını ve hedeflerine ulaşmasını engelleyebileceklerini belirtmiştir. Akademisyen 

örnekleminde yapılan bir diğer çalışmada Özdemir ve Erdem (2020), akademisyenlerin 

itibarsızlaştırma (iftira atma, dedikodu, asılsız suçlama, öğrenciye kötüleme vb.), engelleme (bilgi 
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gizleme/saklama, verinin çalınması, başarıyı engelleme, çalışmalara engel olma vb.), yıldırma 

(önemsizleştirme, itibarsızlaştırma, değersizleştirme, mobbing vb.), soyutlama (dışlama vb.), davranış 

değişikliği (tavrın değişmesi, samimiyetsizlik vb.) ve fiziksel saldırı gibi yollarla meslektaşlarına 

kıskançlık tutum ve davranışları sergilediklerini bulgulamıştır. Son olarak Navaro (2011) kıskançlık 

veya haset hisseden bireyin, karşısındakini yok sayabileceğini, iğneleyici konuşabileceğini, 

tersleyebileceğini ve ortamdan dışlamak gibi olumsuz tepkilerde bulunabileceğini vurgulamıştır. 

Akademide kıskançlığın ortaya çıkış nedenlerine ilişkin katılımcılardan elde edilen görüşler 

incelendiğinde, akademide kıskançlığın ortaya çıkış nedenlerinin; meslektaşlarındaki bilgi, beceri ve 

yeteneği çekememekten, meslektaşlarının gösterdiği performans ve başarıya sahip olmak istemekten, 

benzer pozisyonda, yaşta ve kıdemde olan meslektaşlarının önüne geçmeye başlamasından, 

meslektaşlarının terfi almasından, tüm insanlar gibi akademisyenlerinde duygularına yenik 

düşmesinden, kişiler arası ilişkilerinin ve sosyal yönünün zayıf olmasından, kendisinde olanı (makam, 

başarı vb.) kaybetmekten korkmasından, düşük benlik saygısından ve yetersizlik hissinden, karşı 

konulamaz rekabet ve yarışma isteğinden, arka planda kalmaktan korkmaktan, bireyin hayatla ve 

kendisiyle barışık olmamasından, sosyal yaşamında huzursuz ve mutsuz olmasından, yöneticilerin adil 

olmayan yaklaşımlarından, liyakatsiz atamalardan ve ödüllendirmelerden, kendi çalışmalarında 

istediği başarıyı yakalayamamasından, kendi başarısızlığını ve tembelliğini örtmeye çalışmaktan, 

zamanında çok fazla ezilme ve horlanma yaşamasından, üniversite içerisinde maddi açıdan kazanç 

farklılıklarının olmasından kaynaklandığı anlaşılmıştır. Bu bağlamda akademisyenlerin, akademide 

kıskançlığın ortaya çıkış sebepleri olarak; kendi yetersizliğini örtmeye çalışmak, geri planda 

kalmaktan korkmak, meslektaşları gibi başarılı olmak istemek ve elinde olanı kaybetmek istememek 

gibi hem kıskançlık hem de haset ve imrenme kavramlarının kapsamına girebilecek argümanlar 

sundukları görülmüştür. Diğer yandan akademide kıskançlığın ortaya çıkış sebepleri olarak 

adaletsizlik, liyakatsizlik ve hakkın yenmesi gibi kıskanan kişinin haklı olabileceği düşünülen 

nedenlerinde olduğu anlaşılmıştır. Alanyazın incelendiğinde bu araştırmada elde edilen sonuçlar ile 

tutarlı olarak, Üçok’un (2019) da geçmişten günümüze kurumlarda devam eden kıskançlık 

duygusunun, rekabet unsurundan kaynaklandığını ileri sürdüğü anlaşılmıştır. Sosyal karşılaştırmaların 

beraberinde getirdiği kıskançlık duygusunun, bireyin başarısını sürdürme ve statüsünü koruma 

kaygısından beslendiğini vurgulamaktadır. Bir diğer çalışmada Dogan ve Vecchio (2001), terfi 

sisteminin kurallarının belli olmadığı kurumlarda stres faktörünün yoğun olarak yaşandığını ileri 

sürerek; bu durumun devamında çalışanların statü endişeleri yaşamalarına neden olduğunu 

belirtmiştir. Bir çalışanın kendisini geliştirerek ilerlemesi, kurum içindeki yüksek unvana sahip 

kişilerin statü ve otoritelerinin tehlikeye gireceği fikrini uyandırması beklenir. Bu bağlamda rekabetin, 

bireylerin kıskanması için bir tehdit olarak algılanması ve işbirlikçi çalışmayı engellemesi 

kaçınılmazdır. Akademisyenlerin, akademideki kıskançlık üzerine görüşlerini inceledikleri 

çalışmalarında Bayar ve Koca (2021), bireylerin akademik yetersizliklerinin farkına vardıklarında, 

kendilerine güvenemediklerinde, insani niteliklerden yoksun olduklarında, maneviyat eksikliğinde, iç 

dünyalarında kendilerini başarısız, mutsuz ve eksik hissettiklerinde, motivasyonlarını kaybettiklerinde, 

kendi elinde olanları değil de başkalarındaki güzel şeyleri gördüklerinde, üretemediklerinde, istedikleri 

akademik unvanı elde edemediklerinde ve acımasız bir rekabet içerisinde olduklarında akademide 

kıskançlık duyduklarını tespit etmişlerdir. Özdemir (2018) ise dedikodu sonuçlarının, kişiye zarar 

vermenin, unvanın yüceltilmesinin ve grup dinamiklerinin eksikliğinin akademik kıskançlığa neden 

olduğunu ileri sürmüştür. Bir diğer çalışmasında Özdemir (2021), çalışanların kendi aralarındaki 

kıyaslama ve karşılaştırma sonucunda bir eşitsizlik veya adaletsizlik gördükleri takdirde bu durumu 

kendilerine karşı bir tehdit olarak algıladıkları için kıskançlığın ortaya çıkabileceğini belirtmiştir. 

Ayrıca kıskançlığın ortaya çakmasındaki en önemli sebeplerin kıyas ve rekabet olduğunu 

vurgulamıştır. Bacon (1986), aynı sevide olan çalışanlarda, meslektaşlardan biri yükselecek olursa 

büyük bir kıskançlığın ve hasedin ortaya çıkabileceğini düşünmektedir. Çünkü bu durumun çalışanın 

kendi yetersizliklerini ortaya çıkarabileceğini düşünmesine yol açacağını ileri sürmektedir. Baran 

(2017) ise kıskançlığın temelinde özgüven eksikliğinin ve yetersizlik duygularının yattığını ifade 

etmiştir. Kişinin özgüven zayıfladığından dolayı kendisini yetersiz görmeye ve değersiz hissetmeye 

başlayacağını, devamında ise sahip olduğu değerleri hak etmediğini ve kaybedeceğini düşünerek 

kıskançlığa kapılacağını belirtmiştir. Bir diğer çalışmada Ahmed (2016), adaletsiz olarak verilen 

maaşların ve aynı görevleri yerine getiren insanlar arasında değişen bilgi seviyelerinin, işyerinde 
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kıskançlığa neden olabileceğini bulgulamıştır. Ayrıca örgütlerde, yükselmenin adil bir sürece sahip 

olmaması veya haksız olarak algılanması durumunda, hiyerarşinin alt ve üst seviyeleri arasında da 

kıskançlıkların yaşanabileceğini ileri sürmüştür. Akademisyen örnekleminde yaptıkları çalışmalarında 

Özdemir ve Erdem (2020), akademide yaşanan kıskançlığın nedenleri içerisinde bireysel (dışlanma, 

haksızlık, beğenilmeme, iletişim bozukluğu, yalnız kalma/bırakılma, çok sevilme, sosyal ilişkilerin iyi 

olması, kıyaslama, çekişme, karşılaştırma yapmak, tanınır olma/popüler olma, göz önünde olma, tercih 

edilme, bireysel başarı gösterme, hedeflerin ortak olması, maddi olmayan sebepler vb.), ekonomik 

(maddi imkânlar/durumlar, ekonomik durumlar, ikinci öğretim ücreti, akademik teşvik, fazla para 

kazanmak vb.), psikolojik (tembellik, özgüven düşüklüğü, yetersiz görülme, ezilmişlik, horlanmışlık, 

kişilik bozukluğu, değer eksikliği/kaybı, ego, doyumsuzluk, aşağılık hissi, aşırı özgüven, 

yaratılış/mizacında olması, vesveselerin/kuruntuların olması, aşırı rekabet halinde olma vb.), örgütsel 

(akademik yükselme, akademik teşvikler, ders saatleri, idari görevler, ders anlatımı, öğrenci kalitesi, 

kaliteli yayınlar, statü, yapılan işin kıskanılması, çalışılan alanın dar olması, aynı konuyu çalışma vb.), 

yönetici kaynaklı (güce yakın olma, adaletsiz yönetim/adalet algısının düşüklüğü vb.) ve diğer 

(ideolojik farklılıklar, oryantal kültür/kültürden kaynaklı konular vb.) nedenler gibi bazı konuların yer 

aldığını belirtmiştir. 

Katılımcıların, akademide kıskançlığa maruz kalan bireylerin duygu, düşünce ve davranışlarına ilişkin 

görüşleri incelendiğinde; akademik kıskançlığa maruz kalan bireylerin sosyal ilişkilerden uzaklaştığı, 

geri çekilip ve yalnızlaştıkları, benlik saygılarının azaldığı, şüpheciliklerinin arttığı, huzursuz ve 

mutsuz oldukları, meslektaşlarına olan güvenlerini kaybettikleri, işe gelmek istemedikleri, kurumlarına 

olan bağlılıklarının zarar gördüğü, iş doyumlarının azaldığı, tükenmişlik yaşadıkları, ailevi ilişkilerinin 

bundan etkilendiği, akademiye dair motivasyonlarının düştüğü, üretkenliklerinin azaldığı, önyargılı 

olmaya meyilli oldukları, başka kurumlara geçmeye istekli oldukları tespit edilmiştir. Bu bağlamda 

akademide yaşanan kıskançlığın, bireyler üzerinde yıkıcı etkileri olduğu ortadadır. Akademide 

kıskançlığa maruz kalan bireylerin öznel iyi oluşlarının, ailevi ve sosyal ilişkilerinin, iş 

performanslarının ve kurumlarına olan aidiyetlerinin zarar gördüğü söylenebilir. Araştırma sonucunda 

elde edilen akademide kıskançlığa maruz kalan bireylerin sahip oldukları duygu, düşünce ve 

davranışlara ilişkin bulgular ile alanyazındaki benzer çalışmaların sonuçları örtüşmektedir. Taştan ve 

Aydın-Küçük (2019) üretkenliğe aykırı çalışma davranışlarını açıklayan araştırmalarında, verimliliği 

etkileyen faktörlerden birinin de kıskançlık olduğunu ifade etmişlerdir. Özdemir (2021) ise örgütsel 

sonuçları açısından kıskançlığa maruz kalan çalışanların durumlarını incelediğinde, bu çalışanların 

örgütte sessiz kaldığını, dışlandığını veya kıskanan tarafından baskı altına alındığını ve sonrasında ise 

işten ayrıldığını belirtmiştir. Buradan hareketle akademik ortamlarda yaşanan kıskançlığın hem bireye 

hem örgüte hem de çalışanların çevresine ve ailesine zarar verdiğini ileri sürmüştür. Benzer bir 

yaklaşımla Miner (1990) de kıskançlığın, bireylerin kıskanç ortamdan uzaklaşmak için işten 

ayrılmalarına ve başka kuruma geçmek istemelerine neden olduğunu ifade etmiştir. Bir diğer 

çalışmada Dogan ve Vecchio (2001), çalışanların kıskançlığa sebep olacak bir durumla karşılaşmaları 

halinde kıskançlıkları kişilere ilişkin bilgi toplamaları yoluyla veya kendilerine dair bir kıskançlık 

tehditti algıladıkları durumlarda, bu tehdidin üstesinden gelmek için zaman ve enerji harcayamaya 

giriştiklerini belirtmişlerdir. Bu durumun çalışanlarda strese neden olacağını, örgütte yapılan işin 

kalitesini etkilediğini, takım veya grup halinde çalışmalara engel olacağını ve devamında kıskançlık 

duygusu içerisinde yaşayan çalışanların performansında veya verimliliğinde düşüşlere sebep olacağını 

vurgulamışlardır. Akademisyen örnekleminde yaptıkları çalışmalarında Özdemir ve Erdem (2020), 

akademide yaşanan kıskançlık sonucunda hem kıskananın hem de kıskanılanın zarar göreceğini ifade 

etmişlerdir. Bu bireylerin içsel (mutsuzluk, huzursuzluk hali vb.) ve dışsal (itibarsızlaştırma, fiziksel 

saldırı, engelleme, yıldırma, soyutlama, psikosomatik, iletişim problemi, davranış değişikliği, 

tükenmişlik vb.) açıdan olumsuz sonuçlarla karşılaşacaklarını ileri sürmüşlerdir. Katılımcılar, 

akademide kıskançlığın taraflarının psikosomatik rahatsızlıklar, iletişim problemleri, tükenmişlik, 

performans ve verim düşüklüğü, zaman kaybı, maddi zarar, kurumdan ayrılma, üretemez hale gelme, 

kalite düşüklüğü, isteksizlik yaşama, işten soğuma, motivasyon düşüklüğü ve devamında 

başarısızlıkların olması gibi konularda sorunlar yaşayacaklarını ileri sürmüşlerdir. Ayrıca kurum dışı 

sonuçları açısından akademideki kıskançlığın, topluma yansıması olacağını ve ailevi ilişkileri olumsuz 

etkileyeceğini belirtmişlerdir. 
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Araştırmada elde edilen bir diğer sonuca göre akademide kıskançlık sonucunda ortaya çıkan olumlu 

gelişmelere ilişkin katılımcı görüşleri, akademide kıskançlığın olumlu çıktıları olarak; 

akademisyenlerin verimliliğini ve üretkenliğini artıracağı, başarılı olmaya yönelik motivasyon kaynağı 

sunacağı, bireylerin kendinde olmayan erdemleri görmelerine ve imrenmelerine imkân sağlayacağı, 

bilimin gelişmesi için adaletli bir rekabet ortamı yaratacağı, yayın kalitesinin artmasına olanak 

sağlayacağı, örnek alınması gereken akademisyenlerin bu duyguyla belirlenebilmesine imkan 

sağlayabileceği şeklinde sıralanmaktadır. Bu bağlamda akademisyenlerin, akademide yaşanan 

kıskançlığın olumlu sonuçlarına ilişkin görüşlerinin, kıskançlık ve haset kavramlarının dışında 

imrenme kavramıyla daha çok örtüştüğü söylenebilir. Az sayıda da olsa bazı akademisyenlerin, 

akademideki kıskançlığın kendilerini motive edeceğini, olumlu bir rekabet ortamı yaratacağını, 

üretkenliklerini ve yaptıkları işlerdeki kalitenin artmasına katkı sağlayacağını düşündükleri 

anlaşılmıştır. Alanyazın incelendiğinde, akademide kıskançlığın olumlu çıktılarına ilişkin yapılmış 

olan çalışmaların sonuçları ile bu araştırma kapsamında elde edilen bulguların birbirleriyle paralel 

oldukları görülmüştür. Tai, Narayanan ve McAllister (2012) akademisyenlerin imrenme 

davranışlarının uyarlanabilir olduğunu, onları mükemmel olmaya motive edebileceğini, aralarındaki 

boşluğu veya hedefleri diğer kişileri aşağı indirerek değil kendilerini yukarı taşıyarak 

azaltabileceklerini ifade etmişlerdir. Bayar ve Koca’nın (2021) akademisyenler üzerinde yürüttükleri 

araştırmanın, katılımcı görüşlerinden yola çıkılarak, akademideki kıskançlığın her ne kadar kıskanılan 

kişiye karşı olumsuz duygular hissedilmesine neden olsa da sonucunda o kişiyi rol model almakla 

sonuçlandığını ifade etmişlerdir. Bu araştırmadaki bazı katılımcılar, kıskançlık duyulan akademisyene 

“Bunu nasıl yaptın? Nelere dikkat ettin?” şeklinde sorular yönelterek kişisel gelişimlerine fayda 

sağladıklarını belirtmişlerdir. Benzer şekilde Özdemir (2021) hasedin ve kıskançlığın, bireylerin 

kendilerini geliştirmek için uyarıcı bir güç olarak kullanılabileceğini vurgulamıştır. Kıskanç insanların, 

daha fazla çalışarak arzu edilen eşitliği geri kazanabileceklerinin üzerinde durmuştur. Ancak 

kıskançlığın doğru yönetilebildiğinde olumlu yanlarının olduğunu özellikle vurgulamıştır. Rekabet 

duygusuyla gelen kıskançlığın, çalışma motivasyonunu ve üretkenliği artıracağını ileri sürmüştür. 

Belirgin bir haksızlığın olmadığı durumlarda, rekabet duygusunu kontrol altına alabilen bireylerin, bu 

durumu lehlerine kullanarak kendi kişisel gelişimlerine yatırım yaparak bu duygudan kazançlı 

çıkabileceklerini belirtmiştir. İş yerinde, başkasının durumunu kıskanan bir çalışan, kıskandığı kişiye 

yetişmeye ve onun gibi olmaya çalışırsa, kıskançlık doğal bir duygu durum olarak çalışanları olumlu 

yönde etkileyebilir. Bu bağlamda kıskançlığın imrenmeye dönüşmesi durumunda pozitif bir etki 

oluşturabileceğini ileri sürmüştür. Bir diğer araştırmada Van de Ven, Zeelenberg ve Pieters (2011), 

bireyin kendisini daha üst seviyede bulunan biri ile karşılaştırdığında, olumlu (imrenme, hayranlık vb.) 

şeyler hissetmesi durumunda, bunun bireyde pasif bir tutuma neden olacağı ve bireyin kendisini 

geliştirmek için herhangi bir gereklilik duymayacağını belirtmişlerdir. Ancak sosyal karşılaştırma 

yoluyla olumsuz duygular (haset, kıskançlık vb.) yaşayan bireyin, aktif bir şekilde motive olacağını ve 

eyleme geçeceğini ileri sürmüşlerdir. Toohey (2016) ise işyeri duyusu olan kıskançlığın, yıkıcı olduğu 

kadar yapıcı yönlerinin de bulunduğunu belirtmiştir. İş dünyasının doğası gereği rekabetçi olduğunu 

ve bu bağlamda rekabet iyi bir şeyse, kıskançlığın ve hasedin bu arenada pozitif bir şey olarak kabul 

edilebileceğini ifade etmiştir. Bu duygular, bireyin iş arkadaşlarını incelemesini, kendi becerilerini 

değerlendirmesini, üstlerinin gücüne ve nüfuzuna ulaşmayı hedeflemesini, daha büyük hedeflere 

ulaşmasını ve performansını geliştirmesini sağlamaktadır. Bu bağlamda işyerinde kıskançlığın ve 

hasedin, büyük bir itici güç olarak görülebileceğini ve hatta övülmesi gereken bir şey olarak kabul 

edilmesini ileri sürmektedir. Aydın ve Bozkurt, (2022) tarafından yapılan bir diğer çalışmada bazı 

akademisyenler, akademideki kıskançlığı motive edici bulduklarını belirtmişlerdir. Son olarak Zoysa, 

Kumar ve Amarasuriya (2021) yapmış oldukları çalışmada, gıpta eden bireylerin, imrendiklerine karşı 

saygı ve hayranlık duydukları ve bunun da bireyleri, kendilerini geliştirmeye yönlendirdiğini 

saptamışlardır. 

Akademide kıskançlık yapanların karşılaşabileceği olumsuz durumlara ilişkin elde edilen katılımcı 

görüşleri incelendiğinde, bu olumsuz durumların; arkadaşlık ilişkilerinin bozulması, akademik 

çalışmalarına odaklanamama ve verimsizleşme, sosyal gruptan dışlanma, niyeti fark edildiğinde komik 

duruma düşme, güvenirliğin zedelenmesi şeklinde sıralandığı anlaşılmaktadır. Bu bağlamda 

akademide kıskançlığın genel olarak olumsuz karşılandığı, kıskançlık davranışları sergileyenlerin fark 

edilmeleriyle birlikte bazı sosyal yaptırımlara maruz bırakılarak, meslektaşları tarafından 
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cezalandırılmaya çalışıldığı söylenebilir. Diğer yandan akademide kıskançlık yapanların, bu olumsuz 

duygular içerisinde kendi işlerine de odaklanamadıkları ve verimsizleştikleri anlaşılmıştır. Buradan 

hareketle bu bireylerin hem kendilerine zarar verdikleri hem de meslektaşları tarafından yaptırıma 

uğradıkları söylenebilir. Akademide kıskançlık yapanların karşılaşabileceği olumsuz durumlara ilişkin 

ulaşılan bulgular, alanyazın ile paralellik göstermektedir. Akademisyenler üzerinde yürüttükleri 

araştırmalarında Bayar ve Koca (2021), kıskançlığın bireyin hem sosyal çevresine hem de kendine 

olumsuz yansımaları olduğunu bulgulamışlardır. Bir diğer çalışmada Özdemir (2021), kendisini 

sürekli başkalarıyla karşılaştırmaktan kaynaklanan kıskançlık ve hasetlik duygusunun ilgili bireylerin 

mutluluk şansını olumsuz yönde etkilediğini vurgulamıştır. Benzer bir çalışmada Özdemir ve Erdem 

(2020), kıskanan kişilerin mutsuz ve huzursuz olduğuna, bu kişilerin performanslarının ve 

verimlerinin düştüğüne, hatta devamında bu kişilerin işten ayrılması gibi olumsuz sonuçların ortaya 

çıkabildiğine ulaşmışlardır. Ayrıca bu kişilerin kıskançlık göstermelerinin bir sonucu olarak; iletişim 

problemleri yaşayabilecekleri, sosyal ilişkilerinin bozulabileceği, meslektaşlarıyla iletişimlerinin 

azalacağı, çevresindekilerle küsebilecekleri, dostluklarının yıkılabileceği, paylaşımlarının azalacağı ve 

kapıların kendileri için kapanabileceği ileri sürülmüştür. 

Katılımcıların, akademide kıskançlık ile nasıl başa çıkılabilire ilişkin görüşleri incelendiğinde, 

akademisyenlerin akademik kıskançlıkla başa çıkma yolları olarak; birlikte çalışma kültürünün 

geliştirilebileceğini, başarı kriterlerinde herkesin mutabakat olmasının sağlanabileceğini, akademisyen 

alımında liyakate özen gösterilebileceğini, YÖK veya üniversite yönetiminin bu konuda yaptırım 

uygulanabileceğini, akademisyenlerin yeterliğine ve hakkaniyete uygun görevlendirmeler 

yapılabileceği, mesleğin stresiyle başa çıkmaya yönelik psikolojik destek verilebileceği, 

akademisyenlere yer değiştirme hakkının tanınabileceği, lisansüstü eğitim aşamasında bu konular 

hakkında önleyici ve bilgilendirici çalışmalar yapılabileceğine ilişkin öneriler geliştirdikleri 

anlaşılmıştır. Akademideki kıskançlığın her ne kadar üniversitelerin doğasıyla uyumlu olduğu 

düşünülse de alınabilecek önlemler ve atılacak bazı adımlarla akademideki kıskançlığın ve hasedin 

önüne geçilebilmesinin mümkün olabileceği anlaşılmıştır. Alanyazında bu konuda yapılmış olan 

çalışmaların bulguları ile bu araştırmada elde edilen akademide kıskançlıkla başa çıkma yollarının 

tutarlı olduğu söylenebilir. Bayar ve Koca’nın (2021) akademisyenler üzerinde yürüttükleri 

araştırmanın, katılımcı görüşlerinden yola çıkılarak, akademideki kıskançlığın önlenebilmesi için 

öncelikle ruh sağlığı yerinde olan bireylerin akademiye alınması gerektiği anlaşılmıştır. Bu çalışmada, 

akademisyenlerin çoğu akademideki kıskançlığı azaltmak için sistematik bir politika ve bilim 

kültürünün oluşturulması gerektiğini savunmuştur. Ayrıca akademideki personellerin çakılı olmaması 

gerektiği, yer değiştirilme imkânı tanınmasının önemli olduğu ifade edilmiştir. Diğer yandan 

akademideki kıskançlığın azaltılabilmesi için akademisyenler arasında iş birliğinin geliştirilmesine 

ihtiyaç olduğunu belirtilmiştir. Katılımcıların bir diğer önerisi ise kıskançlık üzerinde ilkokul ve 

çocukluk eğitiminin önemi üzerinedir. Çocuklukta edinilen kıskançlığın ilerleyen dönemlerde 

akademik kıskançlığa evrileceği düşünülmektedir. Bu bağlamda uzun vadeli yatırımlar yoluyla kalıcı 

çözümlerin üretileceği ileri sürülmüştür. Çocukların mümkün olduğu kadar özgüvenlerini yükseltecek 

ve kendi işlerine odaklanmalarını sağlayacak becerilerin kazandırılabileceği vurgulanmıştır. Bu 

çalışmaya göre bazı akademisyenler, akademide kıskançlığın azaltılmasında liyakat kavramının 

önemine vurgu yaparken, bir kısım akademisyen de akademide kıskançlığın çözümü için yaptırımların 

gerekliliğini savunmaktadırlar. Benzer şekilde Özdemir ve Erdem (2020) de akademide kıskançlığın 

azaltılması için çocukluk ve ilkokul eğitiminde bireylere özgüven ve benlik saygısı aşılanması 

gerektiğini vurgulamışlardır. Ayrıca yöneticilerin de kıskançlığı tetikleyici unsurları ortadan 

kaldırmaya yönelik çalışmalar yapmasının verimli olacağını ileri sürmüşlerdir. Akademide kıskançlığı, 

iş birliği eksikliğine ve yetersiz liyakate dayandıran Üçok’un (2019) araştırma sonuçları da çözüm için 

kapı aralamaktadır. Nitekim Bayram-Arlı, Aydemir ve Çelik (2019) de yöneticilerin ve yaptırımların 

doğru çalışmaması nedeniyle çalışanlarda kıskançlık oluştuğunu belirtmişlerdir. Dogan ve Vecchio 

(2001) yöneticilerin örgütlerde kıskançlığı yönetebilmek için iş adaylarını işe alırken duygusal 

olgunluğa dikkat etmeleri gerektiğinin özellikle önemli olduğunu belirtmişlerdir. Çünkü bazı 

çalışanların doğaları gereği olumsuz duygular yaşamaya daha yatkın olduklarını tespit etmişlerdir. Bu 

nedenle, işe alım görevlilerinin kişilerarası olumlu eğilimler sergileyen ve geçmiş iş deneyimlerine 

olumlu tepkiler veren adayları belirlemeye çalışmaları gerektiğini ifade etmişlerdir. Akademide 

kıskançlık ile başa çıkılabilmesi için Özdemir (2021) ise akademik örgütlerde açık ve dürüst iletişim 
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kurabilmesinin, yöneticilerin gerektiğinde çalışanlarına olumlu ve olumsuz geribildirim vermekten 

kaçınmamalarının, yöneticilerin çalışanlarına eşit ve adil mesafede yaklaşmalarının, örgütsel adaletin 

tesis edilmesinin, yöneticilerin kıskançlığı etkileyen unsurları ortadan kaldırılmasının, kıskançlık ile 

ilgili mücadelede önemli adımlar olabileceğini ileri sürmüşlerdir. Son olarak Santos (2016), 

akademisyenlerin kariyer başarısı üzerindeki araştırmasında, araştırma ve öğretim odaklı 

akademisyenlerin performanslarına eşit ödül dağıtımının yapılmasının, akademisyenler arasındaki 

olumsuz rekabetin azalmasına ve daha sağlıklı bir çalışma ortamının oluşmasına yol açabileceğini 

vurgulamıştır. 

 

Öneriler 

Çalışmanın sonuçlarına göre öneriler, aşağıdaki gibi sıralanabilir; 

Kıskançlık ve haset gibi bireylerin sahip oldukları örtük duyguları ortaya çıkarmak zordur. Bu 

bakımdan akademideki kıskançlığı ölçebilecek, nitelikli ölçekler geliştirilebilir. Böylece akademideki 

kıskançlığı artıran veya dizginleyen değişkenlerin tespit edilmesi adına ilişkisel çalışmaların 

planlanmasının önü açılabilir. Ayrıca bu ölçek sayesinde unvanlara, çalışma alanlarına vb. durumlara 

göre akademisyenlerin, akademideki kıskançlık puanlarındaki farklılıklar belirlenebilir. Önleyici 

çalışmaların planlanacağı gruplar bu yolla belirlenebilir. 

Bu çalışmada akademisyenlerin, akademideki kıskançlık olgusuna ilişkin görüşlerinin hem kıskançlık 

hem de haset ve imrenme kavramlarını barındırdığı anlaşılmıştır. Bu bağlamda kıskançlık, haset ve 

imrenme konuları özelinde ayrı ayrı araştırmalar planlanabilir ve böylece akademide kıskançlık, haset 

ve imrenme olgularıyla ilgili derinde kalmış bilgiler, yaşantılar ve düşünceler ortaya çıkarılarak 

kavramsal yapının gelişmesine katkı sunulabilir. 

Bu çalışmada bir devlet üniversitesinde görev yapan akademisyenlerin, akademik kıskançlık olgusuna 

ilişkin görüşleri incelenmiştir. Bundan sonra planlanacak olan çalışmalar farklı farklı devlet 

üniversitelerindeki akademisyenler arasında veya devlet - vakıf üniversitelerindeki akademisyenler 

arasında düzenlenebilir ve karşılaştırmalı analizler yapılabilir. 

Akademisyenin yetişmesinde önemli bir rol oynayan lisansüstü eğitimde, akademideki kıskançlık 

olgusuyla ilgili farkındalık yaratacak dersler konulabilir. Bu derslerin içeriğinde akademideki 

rekabetin nasıl olması gerektiği, bilimin ilerlemesinin tüm insani duyguların önünde olduğu, 

akademide takım çalışmasının önemi ve nasıl birlikte çalışılabileceği, akademisyenin meslektaşlarıyla 

ilişkilerini nasıl düzenlemesi gerektiği gibi bilgiler verilebilir. 

Akademisyenlere, mesleklerinin getirmiş olduğu stresle ve akademideki kıskançlık olgusuyla sağlıklı 

bir şekilde baş edebilmeleri için psikolojik destek sunulabilir. Üniversiteler bünyesinde kurulan 

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezleri ile Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığında çalışan 

psikologlar bu konuda önemli katkılar sunabilirler. Hem grup çalışmaları hem de bireysel görüşmeler 

yapılabilir. Grup çalışmaları yoluyla, benzer yaşantılara sahip akademisyenler arasında paylaşımlar 

gerçekleştirilerek, bireylere bu sorunun kişisel bir mesele olmadığı hissettirilebilir. Benzer sorunları 

yaşayan bireyler, daha önce denedikleri işe yarar çözüm önerilerini gruba sunabilir, yaratıcı fikirlerin 

tartışılmasını sağlayabilirler. 

Son olarak YÖK’ün ve üniversite yönetimlerinin de akademisyenlerin, akademide yaşadıkları 

kıskançlık olgusuna yönelik bazı çalışmalar yapması gerektiği söylenebilir. Bu çalışmalar önleyici 

nitelikte olabileceği gibi yaptırım uygulamaya dönük de olabilir. Akademisyenlerin yeterliğine ve 

hakkaniyete uygun görevlendirmelerin yapılması, tüm akademisyenlerin içini rahatlatıp kıskançlık ve 

haset gibi istenmeyen durumların ortaya çıkmasını önleyebilir. Diğer yandan ısrarla devam eden ve 

yıkıcı bir hal alan kıskançlık ve haset için çeşitli yaptırımlar da uygulanabilir. Ayrıca akademisyenler 

için tayin hakkı ve benzeri düzenlemeler getirilerek, akademisyenlerin içinde bulundukları stresten 

uzaklaşmalarının önü açılabilir. 
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ÖZET 

Dijital çağda, çocukların teknolojik cihazlara erişimi kolaylaşmakta ve gelişimleri üzerinde tehlikeli 

bir durum olmaya başlamıştır. Çocukların teknolojik aletleri doğru kullanımı konusunda bir nevi 

kılavuzluk etmeyi içeren dijital ebeveynlik de bu çağda ortaya çıkan önemli bir kavramdır. Bu 

araştırmanın amacı dijital ebeveynlik ile ilgili Uluslararası dergilerde (Web of Sicience) yayımlanan 

akademik çalışmaların bibliyometrik açıdan incelemesidir. Bu araştırmada bibliyometrik analiz 

yöntemi kullanılmıştır. Temmuz 2022’de Web of Science (WoS)’de yer alan makaleler "digital 

parenting"  anahtar kelimesi ile taranmıştır. Tarama sonucu toplamda 43 çalışmaya ulaşılmıştır. Bu 

taramaya tüm kategori ve yıllara ait çalışmalar dâhil edilmiştir. Yapılan analizler sonucu elde edilen 

bulgulara göre, dijital ebeveynlik ile ilgili ilk çalışmanın 2015’te yapıldığı ve günümüze geldikçe 

yapılan çalışmaların sayısının arttığı gözlenmiştir. Dijital ebeveynlik kavramı ile ilgili çalışmaların en 

çok “Communications European Journal Of Communication Research”de yayınlandığı bulunmuştur. 

Dijital ebeveynlik ile ilgili yapılan çalışmalar Ülke/Bölgelere göre dağılımı incelendiğinde konu ile 

ilgili en çok araştırma yapılan ülkenin Türkiye olduğu belirlenmiştir. Dijital ebeveynlik üzerinde en 

çok çalışma yapan araştırmacılar incelendiğinde en çok yayın yapan yazarların Dönmez, O., Silbak, 

A., Yaman, F. ve Yurdakul, IK’nın. olduğu görülmüştür. Literatürde Dijital Ebeveynlik kavramı ile 

ilgili yapılan çalışmaların türüne göre dağılımı incelendiğinde konu ile ilgili en çok yayının makale 

olduğu görülmüştür. Ortak atıflar incelendiğinde ergenlerde psikolojik uyum ile ilgili Web of 

Science’ta yer alan çalışmalarda, Bayford, S., Waite, P. Raw, J. gibi isimlerinin öne çıktığı ve en çok 

yayın yapan yazarlar ile farklılaştığı dikkat çekmektedir.  Ayrıca, dijital ebeveynlik kavramı ile 

yapılan çalışmalarda ebeveynlik, teknoloji, internet bağımlılığı ve çocukluk çağı gibi kelimelerle 

çalışıldığı saptanmıştır. Bu bulgular ışığında araştırmacı ve uygulayıcılara öneriler sunulmuştur. 

Anahtar kelimeler: Dijital ebeveynlik, teknoloji, bibliyometrik analiz. 

 

ABSTRACT 

In the digital age, children’s access to technological devices has become easier and has become a 

dangerous situation for their development. Digital parenting, which involves guiding children in the 

correct use of technological devices, is also an important concept that has emerged in this age. The 

purpose of the current study is to examine the academic studies published in international journals 

(Web of Science) on digital parenting from a bibliometric perspective. In the study, the bibliometric 

analysis method was employed. The articles in the Web of Science (WoS) in July 2022 were searched 

by using the keyword “digital parenting”. As a result of this search, a total of 43 studies were reached. 

Studies belonging to all categories and years were included in this search. According to the findings 

obtained as a result of the analyses, it was seen that the first study on digital parenting was made in 

2015 and the number of studies has gradually increased up to now. It was found that the highest 

number of studies on the concept of digital parenting was published in the “Communications European 

Journal of Communication Research”. When the distribution of studies on digital parenting across 

countries/regions was analyzed, it was determined that Turkey is the country with the most studies on 
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the subject. When the researchers who had done the most studies on digital parenting were examined, 

the authors who published the most were found to be Dönmez, O., Silbak, A., Yaman, F., and 

Yurdakul, IK. When the distribution of studies on the concept of Digital Parenting in the literature was 

examined across types, it was seen that the type most published on the subject is article. When co-

citations were examined, it was seen that in the studies on psychological adjustment in adolescents in 

the Web of Science, names such as Bayford, S., Waite, P. Raw, J. came to the fore and these names 

differed from the names of the authors who published the most. In addition, in the studies focused on 

the concept of digital parenting, it was determined that words such as parenting, technology, internet 

addiction and childhood were extensively used. In light of these findings, suggestions were made to 

researchers and practitioners. 

Keywords: Digital parenting, technology, bibliometric analysis. 

 

GİRİŞ  

Dijital medya, ebeveynlerin ve çocukların iletişim kurma, eğlenme, bilgi edinme ve günlük sorunları 

çözme yöntemlerini hızla değiştirmiştir. Çocuklar, küçük yaşlardan itibaren düzenli olarak akıllı 

telefon ve tablet kullanmaya başlamaktadırlar. Dolayısıyla çocukların erken dijital etkileşimleri, 

ebeveyn-çocuk ilişkilerine ve ebeveyn rolüne yeni zorluklar getirmiştir Benedetto, & Ingrassia, 2020).  

Dijital ebeveynlik kavramını ilk olarak Rode (2009), dijital cihazları hem çevrimiçi hem de çevrimiçi 

kullanma kurallarıyla ilgili bir ebeveynlik stratejisi olarak tanımlamıştır. Huang ve diğerleri (2009) 

tarafından dijital ebeveynlik, ebeveynlerin çocuklara ve gençlere yönelik dijital ortamlarda koruma 

sağlama, sosyal medya kullanımlarını takip etme, kaynak ve bilgi bulunması olarak tanımlanmıştır. 

Dijital ebeveynlik, çocukların dijital ortamlardaki etkinliklerini anlamak, desteklemek ve düzenlemek 

için ebeveyn çabalarını ve uygulamalarını içerir (Benedetto, & Ingrassia, 2020). Bunun yanı sıra, 

dijital ebeveynlik , ebeveynlerin net sınırlar sağlayan, çocukları dijital medyayı kullanma konusunda 

yönlendiren ve denetleyen faaliyetlerini de içerir (Sukiman, 2016).  

Dijital ebeveynlik, dijital teknolojiyi ebeveynlik aracı olarak kullanmak anlamına gelir ve dijital 

medyanın kullanımına aracılık etmeyi içerir. Ebeveynler teknolojiyi, çocuklarının çevrimiçi 

etkinliklerini izlemek veya sınırlamak için kullanabilirler. Dolayısıyla, dijital ebeveynlik, ebeveynlerin 

çocuklarına dijital cihazları kullanmalarına izin verilip verilmeyeceğine ilişkin bir sınırlamadır 

(Mascheroni, 2014). Çocuklar, okul ödevleri için tablet, akıllı telefon ve bilgisayar kullanıyor 

olabilirler ve okullar bu cihazların kullanımı konusunda her zaman rehberlik sağlamayabilir, bu 

nedenle ebeveynlerin dikkati ve ilgisi bu noktada gereklidir (Milovidov, 2020). Dijital teknolojide 

karşılaşılabilecek riskleri yetişkin fark edebilir ama çocuklar internet okuryazarlığı olgunluğuna sahip 

olmadığı için çevrimiçi zorbalık gibi uygun olmayan içeriklere maruz kalabilirler. Ebeveynlerin, 

çocuklarını dijital çağın risklerinden korumak için önlem almaları gerekmektedir (Kabakçı vd., 2013).  

Çocukların yaşadığı dijital dünyanın olumsuz etkileri, çocukları dijital cihazlardan ve internetten 

uzaklaştırmanın oldukça zor olmasından kaynaklanmaktadır. Ebeveynlerin belirli davranışları 

şekillendirmenin ve güçlendirmenin ötesinde, çocuk davranışını etkileyebilecek belirli ebeveynlik 

stilleri aracılığıyla sosyo-duygusal bir ortam oluşturması da gerekir (Rhee, 2008). Ancak, ebeveynler, 

hızla değişen internet teknolojilerine ayak uydurmakta zorlandıkları için çocuklarının çevrimiçi 

faaliyetlerini izleme düzeyleri sınırlanmaktadır (Elsaesser vd.,  2017).  Bu durum, çocukların dijital 

kullanımının engellemesi ile sonuçlanabilmektedir. 

Bu araştırmanın amacı dijital ebeveynlik ile ilgili Uluslararası Yayın İndekslerinde (Web of Sicience) 

yayımlanan akademik çalışmaların bibliyometrik açıdan incelemesidir. dijital ebeveynlik üzerinde 

olumsuz etkiye sahip faktörlerin belirlenmesinin yanı sıra dijital ebeveynlik kolaylaştıran 

değişkenlerin tespit edilmesii bu doğrultuda iyileştirici ve önleyici çalışmalarda referans olarak 

alınmasının önem taşıdığı düşünülmektedir. Ayrıca bu araştırma; dijital ebeveynlik konusunda, öncü 

olan yayın, yazar, dergi, ülke, ortak atıflar ve güncel araştırma konuları olmak üzere birçok değişkene 

ilişkin genel bir çerçeve oluşturması amaçlanmıştır. Dolayısıyla yapılan bu araştırmanın, dijital 
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ebeveynliğe ilişkin yeni araştırmalar yapılmasında önemli rol oynayacağı düşünülmektedir. 

Araştırmanın amacına bağlı olarak aşağıdaki problem cümlelerine yanıt aranmıştır. 

Literatürde “Dijital Ebeveynlik” kavramıyla ilgili yapılmış araştırmaların yayın yılına göre dağılımı 

nasıldır? 

Literatürde “Dijital Ebeveynlik” kavramıyla ilgili yapılmış çalışmaların yazarlara göre dağılımı 

nasıldır?  

Literatürde “Dijital Ebeveynlik” kavramıyla ilgili yapılmış çalışmaların yayınlandığı dergilere göre 

dağılımı nasıldır? 

Literatürde “Dijital Ebeveynlik” kavramıyla ilgili yapılmış çalışmaların Bölge/Ülkelere göre dağılımı 

nasıldır?  

Literatürde “Dijital Ebeveynlik” kavramıyla ilgili yapılmış araştırmalarda atıf yapılan ortak yazarlara 

göre dağılımı nasıldır? 

Literatürde “Dijital Ebeveynlik” kavramıyla ilgili yapılmış araştırmalarda kullanılan ortak kelimelere 

göre dağılımı nasıldır? 

 

YÖNTEM 

 Araştırma Modeli 

Bu araştırmada bibliyometrik analiz yöntemi ile yürütülmüştür. Pritchard (1969) tarafından 

bibliyometrik analiz, matematiğin ve istatistiksel yöntemlerin kitaplara ve diğer bilimsel iletişim 

araçlarına uygulanması olarak tanımlanmıştır. Bibliyometrik analiz belirli bir konuda, yürütülen 

herhangi bir çalışmanın, araştırmacının ya da atıf yapılan araştırmacının diğer yayınlanmış çalışma ve 

yazarlarla ilişkisinin görsel haritalar aracılığıyla belirlenmesine yarayan bir içerik analizi yöntemidir 

(Zupic & Cater, 2015). 

Verilerin Toplanması  

Araştırmanın verileri, Web of Science (WoS) veri tabanından, Temmuz 2022’de "digital parenting" 

anahtar kelimesi ile taranarak toplanmıştır. Yapılan tarama sonucunda dijital ebeveynlik konusunda 

yapılmış 43 yayına ulaşılmıştır. Tüm kategori ve yıllara ait çalışmalar, taramaya dâhil edilmiştir. 

 Verilerin Analizi 

Araştırmanın veri seti, içerik analizi ve bibliyometrik analiz tekniğinden yararlanılarak analiz 

edilmiştir.  Öncelikle, Web of Science (WoS) veri tabanında, dijital ebeveynlik konusunda yapılan 

çalışmalar yıllarına, yazarlarına, dijital ebeveynlik ile ilgili en çok yayın yapılan dergilere ve yayın 

yapılan ülke/bölgelere ulaşılmış, elde edilen veriler içerik analizi kullanılarak analiz edilmiştir. 

Ardından, VOS-viewer programı aracılığı ile araştırmanın veri seti bibliyometrik analiz yöntemiyle 

analiz edilmiş, dijital ebeveynlik kavramı ile yapılan çalışmaların ortak kelime analizi ve ortak atıf 

haritaları oluşturulmuştur.  

 

3. BULGULAR 

 Literatürde “Dijital Ebeveynlik” Kavramıyla İlgili Yapılmış Araştırmaların Yayın Yılına Göre 

Dağılımı 

Şekil1 incelendiğinde, ergenlerde dijital ebeveynlik kavramı ile ilgili Web of Sicience’de ilk yayının 

2015 yılında yapıldığı ve günümüze doğru gittikçe yayın sayısının arttığı görülmektedir. 2020 ve 2021 

yılları, dijital ebeveynlikle ilgili araştırma yapılan yıllar içerisinde en yüksek orana (n= 10) sahip 

olduğu ve bu oranı 2022, 2019 ve 2018 yılarının takip ettiği görülmektedir. 
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Şekil 1: Dijital Ebeveynlik ile İlgili Yapılan Çalışmaların Yıllara Göre Dağılımı  

 Literatürde Dijital Ebeveynlik Kavramıyla İlgili Yapılmış Çalışmaların En Çok Yayını Olan 

Araştırmacılara Göre Dağılımı 

Literatürde psikolojik uyum kavramıyla ilgili en çok yayını olan yazarlar incelendiğinde en çok yayın 

yapan araştırmacıların Dönmez, O., Silbak, A., Yaman, F. ve Yurdakul, I.K’nın 2 yayın ile başta 

olduğu, diğer yazarların ise 1’er yayın yaptıkları görülmektedir. Aşağıdaki Tablo1’de en çok yayını 

olan 10 araştırmacıya ait veriler sunulmuştur.  

Tablo 1. Dijital Ebeveynlik Kavramıyla İlgili Yapılan Çalışmaların En Çok Yayını Olan 

Araştırmacılara Göre Dağılımı 

Yazar N 

Dönmez, O. 2 

Siibak, A. 2 

Yaman, F. 2 

Yurdakul, I.K. 2 

Adhe, KR. 1 

Afiatin, T. 1 

Akbulut, Y. 1 

Gustafson, K.E. 1 

Al Ardha, MA. 1 

Ali, S. 1 

 Literatürde Dijital Ebeveynlik Kavramıyla İlgili Yapılmış Çalışmaların En Çok Yayınlandığı 

Dergilere Göre Dağılımı 

Literatürde Dijital Ebeveynlik kavramıyla ilgili yapılmış çalışmaların en çok yayınlandığı dergilere 

göre dağılımı incelendiğinde dijital ebeveynlikle ilgili en çok yayın yapılmış olan derginin 

“Communications European Journal Of Communication Research” olduğu görülmektedir (n=8). 

Dijital Ebeveynlik konusunda en çok yayın yapılmış olan 10 dergi, aşağıda Tablo 2’de sunulmuştur.  
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Tablo 2. Dijital Ebeveynlik Kavramıyla İlgili Yapılmış Çalışmaların En Çok Yayınlandığı Dergilere 

Göre Dağılımı  

Dergi Adı N 

Communications European Journal Of Communication Research 3 

Journal Of Children And Media 2 

Medijske Studije Media Studies 2 

Advanced Science Letters 1 

American Behavioral Scientist 1 

Cukurova University Faculty Of Education Journal 1 

Egitim Ve Bilim Education And Science 1 

Journal Of Social Service Research 1 

Pegem Egitim Ve Ogretim Dergisi 1 

Perspectives On Psychological Science 1 

 Literatürde Dijital Ebeveynlik Kavramıyla İlgili Yapılmış Çalışmaların Ülke/Bölgelere Göre 

Dağılımı 

Literatürde Dijital Ebeveynlik kavramı ile ilgili yapılan çalışmaların Ülke/Bölgelere göre dağılımı 

incelendiğinde, bu konuda en çok araştırmanın yapıldığı ülkenin Türkiye olduğu dikkat çekmektedir 

(n=10). Türkiye’nin diğer ülke/bölgelere oranla daha fazla çalışma yapılan bir ülke bölge olarak ilk 

sırada yer almaktadır. Dijital Ebeveynlik konusunda en çok yayın yapılan ülke/bölgelere göre dağılımı 

aşağıdaki Tablo 3’te sunulmuştur.  

Tablo 3. Dijital Ebeveynlik Kavramıyla İlgili Yapılmış Çalışmaların Ülke/Bölgelere Göre Dağılımı 

Dergi Adı N 

Türkiye 10 

ABD  7 

Avustralya 5 

İngiltere  3 

Estonya 2 

Endonezya 2 

İtalya 2 

İskoçya 2 

Belçika 1 

Kanada 1 

 

Literatürde Dijital Ebeveynlik Kavramıyla İlgili Yapılmış Çalışmaların Türüne Göre Dağılımı 

Literatürde Dijital Ebeveynlik kavramı ile ilgili yapılan çalışmaların türüne göre dağılımı 

incelendiğinde konu ile ilgili en çok yayının makale olduğu görülmektedir (n=40). Makaleyi kitap 

incelemesi (n=3) takip etmektedir. Dijital Ebeveynlik kavramı ile ilgili yapılan çalışmaların türüne 

göre dağılımı, aşağıda Tablo 4’te verilmiştir.  
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Tablo 4. Dijital Ebeveynlik Kavramıyla İlgili Yapılmış Çalışmaların Türüne Göre Dağılımı 

Dergi Adı N 

Makale 40 

Kitap incelemesi 3 

 Dijital Ebeveynlik Kavramıyla ilgili Yapılmış Araştırmaların Ortak-atıf Analizi 

Dijital Ebeveynlikle ilgili Web of Science’taki çalışmaların en çok atıf alan yazarlara göre 

incelendiğinde Bayford, S., Waite, P. Raw, J. gibi isimlerinin öne çıktığı çıktığı ve en çok yayın yapan 

yazarlar ile farklılaştığı dikkat çekmektedir.  

.  

Şekil 2: Dijital Ebeveynlik kavramıyla ilgili yapılmış araştırmalarda ortak atıf analizi 

  

Dijital Ebeveynlik Kavramıyla ilgili Yapılmış Araştırmaların Ortak Kelime Analizi 

Dijital ebeveynlik kavramıyla ilgili Web of Science’ta yer alan yayınlar incelendiğinde araştırmalarda 

kullanılan kelimelerin farklı renklerde kümelendiği görülmektedir. Ortak kelime analizinde, ortak atıf 

analizinden farklı olarak aynı renkteki kelimelerin kendi içinde kümelenmesinin yanı sıra farklı 

renklerdeki kümelerle de iç içe geçtiği görülmektedir. Şekil 3’teki görsel haritanın merkezinde yer 

alan “Dijital ebeveynlik ve teknoloji” sözcükleri en çok kullanılan kelime olmakla beraber her farklı 

renkteki kümeden kelime ile ortak olarak kullanılan kelimeler olduğu dikkat çekmektedir. Farklı 

renkteki kümeler daha detaylı olarak ele alındığında, örneğin kırmızı kümenin dikkat çekici bir şekilde 

kendi içerisinde gruplandığı ve bu kümede genellikle “teknoloji, internet kullanımı, aile ve başarı” 

kelimeleri çalışmalarda ortak kullanıldığı görülmektedir. Yeşil kümede ise “çocukluk çağı, 

mahremiyet, etki” kelimeleri araştırmalarda çoğunlukla birlikte ele alınmıştır. Mavi kümedeyse 

“ergenlik, televizyon, internet bağımlılığı ve ebeveyn stilleri” kelimeleri birlikte kullanılmıştır. Diğer 

bir küme olan. sarı kümede ise “çocuk, iletişim ve kurallar” kelimeleri ile çalışılmıştır.   
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Şekil 3: “Dijital Ebeveynlik” Kavramıyla İlgili Yapılmış Araştırmaların Ortak Kelime Analizi  

 

 SONUÇ VE ÖNERİLER 

Yapılan analizler sonucu elde edilen bulgulara göre, dijital ebeveynlik kavramıyla ilgili Web of 

Science’ta yer alan ilk çalışmanın 2015’te yapıldığı ve günümüze geldikçe yapılan çalışmaların 

sayısının arttığı gözlenmiştir. Dijital ebeveynlik kavramı ile ilgili çalışmaların en çok 

“Communications European Journal Of Communication Research”de yayınlandığı bulunmuştur. 

Dijital Ebeveynlik kavramı ile ilgili yapılan çalışmaların Ülke/Bölgelere göre dağılımı incelendiğinde, 

bu konuda en çok araştırmanın Türkiye’de yapıldığı belirlenmiştir. Dijital ebeveynlik üzerinde en çok 

yayını olan araştırmacıların Dönmez, O., Silbak, A., Yaman, F. ve Yurdakul, IK’nın. olduğu 

görülmüştür. Ortak atıflar incelendiğinde dijital ebeveynlikle ile ilgili Web of Science’ta yayınlanan 

çalışmalarda, Bayford, S., Waite, P. Raw, J. gibi isimlerinin öne çıktığı çıktığı ve en çok yayın yapan 

yazarlar ile farklılaştığı dikkat çekmektedirr.  Ayrıca, dijital ebeveynlik kavramı ile yapılan 

çalışmalarda ebeveynlik, teknoloji, internet bağımlılığı ve çocukluk çağı gibi kelimelerle çalışıldığı 

görülmektedir. 

Bu bulgular ışığında gelecekte yapılacak olan çalışmalarda; 

- Farklı analiz yöntemlerinin ve dijital ebeveynlik ilgili olan farklı değişkenlerde araştırmaya dahil 

edilerek bibliyometrik analizler yapılabilir.  

- Dijital ebeveynlik ile ilgili meta-analiz çalışmalarında farklı moderatörler aracılığı ile daha detaylı 

ortaya konulabilir.  

-Farklı veri tabanlarında yapılacak bibliyometrik analizlerle, dijital ebeveynlik üzerine yapılan 

çalışmalar derinlemesine incelenebilir. 

-Ayrıca içerik analizi ile ilgili çalışmalar genişletilebilir. 

-Farklı veri tabanlarında yapılacak bibliyometrik analizlerle haritalar kullanılabilir. 
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ÖZET 

Günümüzde dijitalleşme hızla gelişerek ve tüm insan hayatını etkileyerek bireyleri, toplumları ve 

örgütleri hızla değişmeye zorlamaktadır. Tüm insanlığın bu değişimi kabul etmesinin ve 

içselleştirmesinin zamana yayılması beklenirken, son yıllarda meydana gelen COVID-19 salgını ile 

sosyal yaşamın evlere hapsolması ve işlerin evden dijital platformlar kullanılarak yapılması bir 

zorunluluk haline gelmiştir. Nitekim eğitim-öğretim süreci de salgın döneminde çevrimiçi olarak 

devam etmiştir. Bu sürecin çeşitli avantajları ve dezavantajları öğretmenler, öğrenciler ve veliler 

açısından tecrübe edilmiştir. Tüm bu açıklamalardan hareketle bu çalışmanın temel amacı, çevrimiçi 

eğitim uygulamasına geçiş ile birlikte öğretmenlerin yaşadıkları sorunların işe tutkunluklarına olan 

etkisini ortaya koymaktır. Bu çalışmada, nitel araştırma desenlerinden biri olan fenomenolojik 

yaklaşım kullanılmıştır. Veriler, Burdur ilinde görev yapan 51 öğretmen ile gerçekleştirilen 

derinlemesine görüşmeler sonucunda elde edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubu, amaçlı örnekleme 

yöntemlerinden tipik durum örneklemesi ile belirlenmiştir. Veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan 

kişisel bilgi formu ve yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla çevrimiçi yapılan görüşmeler 

yoluyla toplanmıştır. Verilerin analizinde ise betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Öğretmenlerin 

çevrimiçi eğitim sürecinde yaşadıkları sorunların işe olan tutkunluklarına etkisinin incelendiği bu 

araştırmada, işe tutkunluğun alt boyutları olan dinçlik, adanmışlık ve yoğunlaşma birer tema olarak 

belirlenmiştir. Çalışma sonucunda, öğretmenlerin çevrimiçi eğitim sürecinde karşılaştıkları sorunların 

işe tutkunlukları üzerinde; dinçlik temasında [1] art arda yapılan dersler, [2] hareket alanının kısıtlılığı, 

[3] uzun süre bilgisayar ekranına maruz kalmak, [4] yetersizlik hissinden kaynaklı psikolojik 

yorgunluk; adanmışlık temasında [1] imkan eşitsizliği,  [2] veli müdahalesi,  [3] derse düşük katılım-

ilgisizlik,  [4] ev ortamından kaynaklı dışsal etkenler,  [5] yapay iletişim,  [6] materyal eksikliği,  [7] 

sınıf hakimiyeti,  [8] çevrimiçi eğitime karşı duyarsızlık; yoğunlaşma temasında ise [1] bağlantı 

sorunları, [2] ev içi dışsal sesler, [3] düşük etkileşim, [4] veli müdahalesi, [5] yetersiz dinlenme 

faktörlerinin etkili olduğu saptanmıştır. Ulaşılan bulgular ilgili alanyazın ışığında tartışılmış ve 

gelecek araştırmalar için önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Uzaktan Eğitim, Çevrimiçi Eğitim, İşe Tutkunluk. 
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ABSTRACT 

Today, digitalization is rapidly developing and affecting all human life, forcing individuals, societies 

and organizations to change rapidly. While it is expected that all humanity will accept and internalize 

this change over time, with the COVID-19 epidemic that has occurred in recent years, it has become a 

necessity for social life to be confined to homes and to do business from home using digital platforms. 

As a matter of fact, the education-teaching process continued online during the epidemic period. 

Various advantages and disadvantages of this process have been experienced by teachers, students and 

parents. Based on all these explanations, the main purpose of this study is to reveal the effect of the 

problems experienced by teachers on their work engagement with the transition to online education. In 

this study, the phenomenological approach, which is one of the qualitative research designs, was used. 

The data were obtained as a result of in-depth interviews with 51 teachers working in the province of 

Burdur. The study group of the research was determined by typical case sampling, one of the 

purposive sampling methods. The data were collected by using the personal information form prepared 

by the researchers and a semi-structured interview form administered online. In the analysis of the 

data, the descriptive analysis method was used. In this research, the effects of the problems 

experienced by the teachers in the online education process on their work engagement were examined; 

The vigor, dedication and concentration sub-dimensions of work engagement were used as themes. As 

a result of the study, the effects of the problems that teachers encounter in the online education process 

on their work engagement are as follows; on the theme of vigor [1] back-to-back lessons, [2] limited 

range of motion, [3] prolonged exposure to a computer screen, [4] psychological fatigue caused by a 

feeling of inadequacy; on the theme of dedication [1] inequality of opportunity,  [2] parent 

intervention,  [3] low class attendance-disinterest,  [4] external factors caused by the home 

environment,  [5] artificial communication,  [6] lack of material,  [7] class domination,  [8] 

insensitivity to online education; on the theme of concentration [1] connection problems, [2] indoor 

external sounds, [3] low interaction, [4] parent intervention, [5] insufficient rest. The findings were 

discussed in the light of the relevant literature and suggestions were made for future research. 

Keywords: Distance Education, Online Education, Work Engagement. 

 

GİRİŞ 

Bilim ve teknolojideki hızlı değişimler birçok alanda olduğu gibi eğitim sistemi ve içerisinde bulunan 

aktörleri de önemli derecede etkilemektedir. Bu hızlı değişime uyumun sağlanması oldukça zorlu bir 

süreçtir. Özellikle yüzyıllardır devam eden yüz yüze eğitim yöntemi, bu gelişen ve değişen 

teknolojilerle tartışmaya açık bir hale gelmiştir. Yüz yüze eğitimin bir alternatifi olarak çevrimiçi 

eğitim yöntemi, son yıllarda yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. COVID-19 salgını sırasında 

uzun bir süre tüm eğitim sistemi bu yöntemi kullanmak zorunda kalmıştır. Bu yeni yöntemin 

uygulanışı öğretim sisteminin en temel aktörü olan öğretmenler tarafından gerçekleştirilmektedir. Tam 

da bu noktada öğretmenlerin bu yeni yöntem karşısında ne gibi olumlu ya da olumsuz iş tutum ve 

davranışları sergileyebilecekleri konusu araştırılmaya muhtaçtır. Zira öğretmenlerin verimli 

olabilmeleri bu iş tutum ve davranışlarına bağlıdır (Kılınç, Tortumlu & Uzun, 2021; Tortumlu & 

Uzun, 2021). Bu davranışlardan ilki işe tutkunluktur. İşe tutkunluk “kişinin, işle ve diğer bireylerle 

bağlantısını ayarlayan, fiziksel, duygusal ve zihinsel varlığını belirten, aktif ve bütün performansını 

etkileyen bir durum” olarak tanımlanmıştır (Kahn, 1990). İşe tutkunluk, alanyazında tükenmişliğin bir 

zıttı olarak değerlendirilmiş (Maslach, Schaufeli & Leiter, 2001) ve dinçlik, adanmışlık ve 

yoğunlaşma olarak üç alt boyutta incelenmiştir (Schaufeli & Bakker, 2003). Ayrıca işe tutkunluğun 

çalışanların iş tatmini (Arslan & Demir, 2017) ve iyi oluş düzeylerini artırdığı tespit edilmiştir (Bolelli, 

2019). Bu tanım ve bulgular, çalışan bireylerin işe tutkunluk düzeylerinin bireysel ve işe yönelik 

etkilerini gözler önüne sermektedir.  

Özellikle son dönemlerde meydana gelen COVID-19 salgın hastalığı ile birlikte, eğitim teknolojiye 

bağlı hale gelmiştir (Savi-Çakar & Uzun, 2021). Öğretmenler, evlerinden teknolojik araçlar yardımıyla 

işlerini icra etmek zorunda kalmışlardır. Yüz yüze eğitimin alışkanlıklarında ve olanaklarında keskin 

ve hızlı bir değişim yaşanmış, uzaktan eğitim sürecine geçilmiştir. Ancak bu süreçte, öğrenme ve 
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öğretme sürecinde öğrenmenin kesintiye uğraması, eğitime ulaşmada eşitsizlik, öğrenmeyi ölçmede 

zorluklar gibi olumsuzluklarla karşılaşılmıştır (Sarı & Nayır, 2020). Bu zorluklara ek olarak 

öğretmenlerin, uyum sürecinde alışılmamış farklı problemlerle karşılaşmaları; onların enerjilerini, 

adanmışlıklarını ve yoğunlaşma düzeylerini etkileyebilir. 

Eğitim ve öğretim sürecinin çevrimiçi yöntemlerle gerçekleştirilmesi durumunda ortaya çıkabilecek 

sorunların, öğretmenlerin işe tutkunluk düzeylerini ne derece etkilendiğini ortaya koymak, eğitim 

öğretim sürecinin etkin bir şekilde yürütülmesine yönelik önemli ipuçları verebilir. Zira çevrimiçi 

eğitime geçilmesi öğretmen davranışları ve verimlilikleri açısında avantajlar barındırsa da bunun 

yanında çeşitli dezavantajlarla da karşılaşılma olasılığı yüksektir. Eğitim ve öğretim sisteminin en 

kritik rolünü üstlenen öğretmenlerin, davranışları ve tutumları sistemin etkin bir şekilde işlemesinde 

kritik bir öneme sahiptir. Tüm bu bahsedilenlerden hareketle bu çalışmanın temel amacı çevrimiçi 

eğitim uygulamasına geçiş ile birlikte öğretmenlerin yaşadıkları sorunların işe tutkunluklarına olan 

etkisini ortaya koymaktır. 

 

Kavramsal Çerçeve 

Çevrimiçi Öğrenme ve Öğretme 

Öğrenme, insanın hayatı boyunca yaşamını sürdürmesi, ihtiyaçlarını karşılaması ve yaşam 

standartlarını geliştirmesi açısından en önemli olgulardan biridir. Zira öğrenmenin durması ancak 

bireyin ölümüyle gerçekleşebilir. İnsanlar doğumlarından ölümlerine kadar aile, iş yaşamı ve sosyal 

çevresinden birçok şeyi gözlemleyerek öğrenebilmektedir. Bunu da Bandura (1977) Sosyal Mübadele 

Kuramı ile ortaya koymuştur. Bandura (1977) öğrenmeyi bilişsel, davranışsal ve çevresel 

belirleyicilerin karşılıklı etkileşimi ile şekillenen devamlı davranışlar olarak tanımlamıştır. Öğrenme, 

tekrar ederek veya deneyim yoluyla organizmanın davranışlarında meydana gelen kalıcı davranış 

değişiklileri olarak tanımlanmıştır (Bacanlı, 2000). Öğrenme, bireyin çevresiyle etkileşimi ve akabinde 

davranışlarındaki değişimdir. Bilişsel yaklaşımda ise öğrenme, bireyin zihninde bir yansıma sonucu 

ortaya çıkan davranış değişikliği olarak ifade edilmektedir (Kauchak & Eggen, 2007). Öğrenmenin 

gerçekleşmesi yani davranışların kalıcılığının sağlanması için öğretim faaliyetleri uygulanmaktadır. 

Öğretim kavramı Türk Dil Kurumu tarafından “belli bir amaca göre gereken bilgileri verme işi, 

öğrenmeyi kolaylaştıracak etkinlikleri düzenleme, gereçleri sağlama ve kılavuzluk etme işi” olarak 

tanımlanmıştır (TDK, 2022). Öğretme, bireyin davranışlarında kalıcı izli davranış değişikliğini 

sağlamak için yapılan tüm faaliyetlerdir (Büyükkaragöz & Çivi, 1997). Öğretim eğitimde bir amaç 

olarak görülmekte, eğitimin okulda planlı ve programlı olarak yürütülmesi olarak nitelendirilmektedir 

(Varış, 1985). Eğitimin internet üzerinden de yapılmaya başlaması sonucunda birçok yeni kavram 

oluşmuştur. Bu kavramlar çeşitli kaynaklarda İnternet Destekli Eğitim, İnternet‘e Dayalı Eğitim, Web 

Tabanlı Eğitim ve Çevrimiçi (online) Eğitim olarak nitelendirilmiştir. Teknolojideki gelişmelerle 

birlikte eğitimin de dijitalleşmesi sonucu çevrimiçi eğitim geleneksel eğitim modelini etkisi altına 

almıştır. Bilim adamları, politikacılar, örgütler ve eğitimcilerin de çevrimiçi eğitime ilgi duymasıyla 

birlikte dinamik bir eğitim ortamı oluşmuştur (Dziuban, 2016). Çevrimiçi öğrenim ise öğretmen ve 

öğrencinin fiziksel olarak aynı kapalı alanda bulunmasına gerek olmaksızın öğretme-öğrenme 

etkinliklerinin düzenlenip yürütülmesi; elektronik medya ya da kişiye özel araç-gereçleri kullanan bir 

eğitim-öğrenim biçimi olarak tanımlanmaktadır (Kaya, 2002). Çevrimiçi eğitim, öğrenci ve 

öğretmenin aynı ortamda bulunması gerek olmadan öğrenme-öğretme sürecinin sağlandığı bir eğitim-

öğrenim biçimidir. 

 

İşe Tutkunluk 

İşe tutkunluk kavramı ilk olarak Kahn (1990) tarafından yapılan araştırmalar neticesinde alanyazına 

kazandırılmıştır. İşe tutkunluk (job/work engagement) kavramının Türkçe yazındaki karşılığı hakkında 

tam olarak fikir birliğinin sağlandığı söylenemez. İşe tutkunluk, çalışan bireyin zihinsel, duygusal ve 

fiziksel olarak işe kendini vermesi durumunu ifade etmektedir (Özkalp & Meydan, 2015). Yani 

bireyin işine dört elle sarılması durumudur. Bir başka tanımda ise işe tutkunluğun bireylerin işlerini ve 
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yaşamlarını ifade etme düzeyleri şeklinde açıklanmış; işe tutkunluk düzeyleri yüksek olan bireylerin 

işi ile güçlü şekilde özdeşleşeceği ve bu sayede hayatın her anında işini düşünebileceği vurgulanmıştır 

(Kanungo, 1982). İşe tutkunluk, çalışan bireyin yüksek enerji ve bireysel çabaları ile yüksek 

performans göstererek işine odaklanmasıdır. Birey işinde bilişsel anlamda dikkatli, duygusal açıdan 

örgüte bağlı ve fiziksel manada da işleriyle ilgiyse işe tutkun olmaktan bahsedilebilir (Kahn, 1990). 

Nitekim tüm bu sayılanlar, işe yönelik olumlu tutumları kapsamaktadır.  

İşe tutkun bireyler, hem kendilerine hem başkalarına karşı şeffaf olan, işe bağlı ve sürekli kendilerini 

gerçekleştirme çabasında bulunan çalışanlardır (Kahn, 1990). Çalışanın eli, kafası ve kalbiyle aktif ve 

tam olarak performans göstermesi işe tutkunluğa örnek olarak gösterilmiştir (Ashforth & Humphrey, 

1995). İşe tutkunluk, çalışan bireyin işine karşı bağlılığını, memnuniyetini ve coşkusunu ifade 

etmektedir. İşine tutulan kişiler, işleriyle bütünleşmiştir; örgütleri için üretken ve verimli olarak 

tanımlanan çalışanlardır. İşe tutulmuş çalışanlar, işin gereklerini yerine getirmek için kendilerini 

yeterli görmektedirler (Alessandri, Borgogni, Schaufeli, Caprara & Consiglio, 2015). Yine işe 

tutulmuş kişiler, enerjik ve etkili iletişim kurabilen kişilerdir. Bu enerjiklik, tükenmişlik durumunun 

zıttı olarak kabul edilmekte olup, işe tutkunluğun tam tersi durum ise sinizm olarak tanımlanmaktadır 

(Ardıç & Polatlı, 2009). İşe tutkunluk, enerjik olma, adanma ve özdeşleşme olmak üzere üç boyuttan 

oluşmaktadır. Enerjik olma, çalışan bireyin çalışırken kendini sürekli aktif, dinç, atılgan hissetmesi ve 

çalışma arkadaşları ile sürekli etkileşim halinde olma durumu olarak; adanma, çalışan bireyin işini 

kendiyle bir bütün olarak görmesi ve işine olan bağlılığı şeklinde; özdeşleşme ise çalışan bireyin 

yaptığı işin kendinden hangi yetenek ve becerileri istediğini bilme ve bunu çalışanın karşılama durumu 

olarak tanımlanmaktadır (Maslach vd., 2001). 

İşe tutkunluk, akademik platformun dışında edebiyat dünyasında da kendisine yer bulan evrensel bir 

tutumdur. Nitekim önemli edebi eserlerde yer alan bazı karakterler, okuyuculara tanıtılırken işlerine 

olan tutkunluklarının vurgulandığını görmekteyiz. Örneğin Gogol’un (2008) Palto kitabında kalem 

memuru Akaki Akakiyeviç’i tanımlamasından bir kesit şöyledir;  

“Görevine Akaki Akakiyeviç’ten düşkün bir memur bulmak çok zordu.  

Göreve düşkünlük onu tanımlamakta yetersiz kalıyor aslında.  

Görevine büyük kıskançlıkla - hayır kıskançlıkla da değil, aşkla bağlıydı o.  

Yazıları temize çekerken kendini değişik olağanüstü güzel bir dünyada bulurdu.  

Duyduğu hazzı yüzünden okuyabilirdiniz.  

Bazı harfler gözde harfleriydi.  

Bunları yazarken sanki kendinden geçer, 

yüzüne bir gülümseme yayılır,  

gözlerini kırpıştırır,  

ağzını oynatarak kalemine yardımcı olurdu. 

Yüzünün bu halden hale geçişinden o sırada hangi harfi yazmakta olduğunu çıkarabilirdiniz.”  

Gogol’un Palto kitabında yer alan kalem memuru Akaki Akakiyeviç karakterini tarif ettiği bu satırlar 

işe tutkunluğun gözümüzde canlanmasına ve hatta ete kemiğe bürünmesine büyük oranda katkı 

sağlamaktadır. 

 

YÖNTEM 

Eğitimde uzaktan eğitim sürecinin işleyişinin ele alındığı bu çalışmada, nitel araştırmalar çatısı altında 

yer alan fenomenolojik yöntem kullanılmıştır. Bilinmeyenin fazla olduğu hallerde nitel araştırma 

metotları ile başlamak genellikle araştırmayı daha nitelikli hale getirmektedir (Patton & Cochran, 

2002). Bu çalışmada, çevrimiçi eğitimde yaşanan öğrenme-öğretme sürecine yönelik sorunların, 

öğretmenlerin işe tutkunluklarına etkisinin tespit edilmesi hedeflenmiştir. Nitel araştırma 
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desenlerinden fenomenolojik yöntemle yapılan bu tarz araştırmalarda sınırlı sayıda katılımcının 

tecrübelerine yükledikleri anlam betimlenmeye çalışılmaktadır (Yılmaz & Şahin, 2016). 

Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubu, amaçlı örnekleme yöntemlerinden tipik durum örneklemesi ile 

belirlenmiştir. Bu örnekleme yöntemi, derin bir incelemeye tabi tutulabilecek sınırlı sayıda ancak bilgi 

bakımından aynı ölçüde zengin durumların çalışılmasında kullanılmaktadır (Büyüköztürk, Kılıç-

Çakmak, Akgün, Karadeniz & Demirel, 2016). Araştırmanın çalışma grubunda, Burdur ilinde görev 

yapmakta olan 51 öğretmen yer almaktadır. Çalışmaya dâhil olan öğretmenler farklı branşlara, 

cinsiyete, yaşa ve medeni hale sahiptir. Katılımcıların yaşları 28 ila 63 arasında değişmekte olup, yaş 

ortalaması 42.25’dir. Araştırmaya katılanların 25’i erkek 26’sı ise kadındır. Katılımcıların 6’sı bekâr, 

45’i ise evli medeni durumundadır. Araştırma katılımcılarının 18’i sınıf öğretmeni, 10’u din kültürü ve 

ahlak bilgisi öğretmeni, 12’si sosyal bilgiler öğretmeni ve 11’i ise Türkçe dersi öğretmeni 

branşındadır. 

Veri Toplama Araçları  

Araştırmada veri toplama araçları olarak, katılımcıların demografik bilgilerinin elde edildiği kişisel 

bilgi formu ve açık uçlu sorulardan oluşan yarı yapılandırılmış bir görüşme formu kullanılmıştır. 

Kişisel bilgi formu. Araştırmaya katılan öğretmenlerin, demografik özellikleri hakkında bilgi elde 

etmek için araştırmacılar tarafından kişisel bilgi formu oluşturulmuştur. Bu formda katılımcıların 

cinsiyetine, yaşına, branşına ve medeni haline ilişkin kişisel bilgiler yer almaktadır. 

Yarı yapılandırılmış görüşme formu. Araştırmacılar tarafından, öğretmenlerin çevrimiçi eğitim 

sürecinde işe olan tutkunluklarına ilişkin görüşlerinin öğrenilebilmesi için açık uçlu sorulardan oluşan 

yarı yapılandırılmış bir görüşme formu hazırlanmıştır. Form oluşturulmadan önce literatür taraması 

yapılmış olup, çevrimiçi eğitim ve işe tutkunlukla ilgili araştırmalar derinlemesine incelenerek ilgili 

değişkene ait önemli konular belirlenmiştir. Özellikle Güler, Çetin ve Basım (2019) tarafından Türk 

kültürüne geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılan İşe Tutulma Ölçeği’nin alt boyutları bu noktada 

araştırmacılara önemli fikirler vermiştir. Buradan hareketle hazırlanan görüşme formunda bu alt 

boyutlara ilişkin açık uçlu sorulara yer verilmiştir. 

Görüşme formunda yer alan sorular şu şekildedir; 

Çevrimiçi ders sırasında enerjinizin düştüğünü hissediyor musunuz? Düşüyorsa, enerjinizi düşüren 

sebepler sizce nelerdir?  

Eğitim sürecinde istek ve hevesinizin kırıldığını hissediyor musunuz? Hissediyorsanız sebepleri 

nelerdir?  

Eğitim sırasında işinize yoğunlaşmakta zorluk çekiyor musunuz? Çekiyorsanız sebepleri nelerdir? 

 

Verilerin Toplanması 

Araştırmada veriler görüşme yöntemi ile toplanmıştır. Görüşme, önceden belirlenmiş ve ciddi bir 

amaç için yapılan, soru sorma ve yanıtlama tarzına dayalı karşılıklı ve etkileşimli bir iletişim sürecidir 

(Stewart & Cash, 1988). Araştırmada hem sabit soruları cevaplamayı hem de ilgili alanda 

derinlemesine bilgi edinebilmek için sondaj soruların sorulmasına imkân sağlayan yarı yapılandırılmış 

görüşme türü seçilmiştir (Büyüköztürk vd., 2016). Araştırmanın veri toplanma aşamasının COVID-19 

pandemi sürecine denk gelmesinden dolayı öncelikle katılımcılardan telefon yoluyla randevu alınmış 

daha sonra randevu saatinde görüşmeler Zoom programı üzerinden çevrimiçi olarak 

gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler ortalama bir saat kadar sürmüştür. Yapılan görüşmeler, katılımcıların 

izni alınarak video kayıt altına alınmıştır. Görüşmelerden sonra katılımcıların ifadeleri yazıya 

geçirilmiştir. Ortaya çıkan görüşme metinleri, doğruluğunun teyit edilmesi için görüşülen 

öğretmenlere e-posta yoluyla gönderilmiş ve teyit alınmıştır. 
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Verilerin Analizi 

Bu araştırmada, nitel verilerin analizinde kullanılan yöntemlerden biri olan betimsel analiz 

kullanılmıştır. Bu yaklaşım doğrultusunda elde edilen veriler, önceden belirlenmiş olan temalar 

ışığında özetlenerek yorumlanmaktadır. Ayrıca görüşülen bireylerin görüşlerini çarpıcı bir şekilde 

ifade etmek maksadıyla sıklıkla doğrudan alıntılara yer verilmiştir. Bu tür analizde gaye, ulaşılan 

verilerin düzenlenmiş ve yorumlanmış bir biçimde okuyucuyla paylaşmaktır (Yıldırım & Şimşek, 

2008). Bu bağlamda verilerin analizinde araştırmacıların araştırmanın konusuna ilişkin tüm bilgi, 

değer, algı, düşünce ve deneyimlerini askıya almaları olarak ifade edilen parantezleme; görüşme 

metinlerinde yer alan işe tutkunluğa ilişkin öğretmen deneyimleriyle ilgili anlam birimlerinin 

belirlenmesine göndermede bulunan fenomenolojik redüksiyon; fenomenolojik redüksiyonla ortaya 

çıkarılan anlam birimlerinden hareketle işe tutkunluk fenomeninin yapısal temalarına ulaşma anlamına 

gelen imgesel çeşitleme ve son olarak ortaya çıkan anlam ve özlerin sentezlenmesi işlemleri 

gerçekleştirilmiştir (Giorgi, 2009). Katılımcıların görüşlerine ilişkin doğrudan alıntılar verilirken; 

katılımcıların bilgileri, “Ö (Öğretmen) - Katılımcı Numarası” (Ö-1, Ö-2, Ö-3 vb.) şeklinde 

kodlanmıştır. 

Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları 

Bilimsel araştırmaların önemli ölçütlerinden biri de sonuçların inandırıcılığıdır. Araştırmalarda 

inandırıcılık için kullanılan en yaygın iki ölçüt ise geçerlilik ve güvenilirliktir. Nitel araştırma 

yöntemleri ile veri toplayan araştırmacıların, araştırdıkları konuların geçerlik ve güvenirlik 

çalışmalarını yaptıkları takdirde, araştırmalarının değerlerinin artacağı belirtilmiş ve hak ettikleri 

değeri ancak bu şekilde bulabilecekleri ifade edilmiştir (Maxwell 1992; Silverman, 1994). Buradan 

hareketle bu çalışmada, katılımcıların görüşlerinden doğrudan alıntılara yer verilerek araştırmanın 

inandırıcılığı artırılmaya çalışılmıştır. 

BULGULAR 

Bu çalışma, COVID-19 salgını sebebiyle ülkemizde başlayan uzaktan eğitim uygulamalarında yaşanan 

öğrenme-öğretme sürecine yönelik sorunların, öğretmenlerin işe tutkunluklarına etkisini belirlemek 

amacıyla yapılmıştır. Araştırma kapsamında öğretmenlerin işe tutkunluğu dinçlik, adanmışlık ve 

yoğunlaşma olmak üzere üç temada incelenmiştir (Schaufeli & Bakker, 2003). Elde edilen öğretmen 

görüşleri, bu üç tema çerçevesinde irdelenmiş ve çevrimiçi eğitimde yaşanan öğrenme-öğretme 

sürecine yönelik sorunlar tespit edilmiştir. 

Enerji-Dinçlik 

Araştırmaya katılan 51 öğretmenden 39’u çevrimiçi eğitimin enerjilerini düşürdüğünü belirtmişlerdir. 

Çevrimiçi eğitim içerisinde öğrenme-öğretme sürecinde fiziksel ve psikolojik olarak enerjilerini 

düşüren sorunları “art arda yapılan dersler, hareket alanın kısıtlılığı, uzun süre bilgisayar ekranına 

maruz kalmak ve yetersizlik hissinden kaynaklı psikolojik yorgunluk” olarak ifade etmişlerdir. 

Bununla ilgili olarak katılımcı öğretmenlerden biri, “Normal şartlarda sınıfta olsak sık sık ayağa 

kalkar, sınıf içerisinde gezer, rahat ve geniş bir hareket alanını kullanabilirdik. Sınıfta oturma 

zorunluluğumuz yoktu. Sonra teneffüs saatlerimizde okul bahçesine çıkabilir, öğretmen 

arkadaşlarımızda konuşabilirdik. Ancak çevrimiçi eğitimde sürekli oturmak zorunda kalıyoruz. Evler 

hareket alanımızı kısıtlayabiliyor. [Ö-7]” ifadelerini kullanarak, hareket alanının kısıtlılığı ve art arda 

yapılan derslerin enerjiyi düşüren faktörler olduğunu göstermektedir. Diğer katılımcılar ise “Fiziksel 

olarak tembelleştiğimi hissediyorum. Bu süreçte vücudumda çeşitli fiziksel rahatsızlıklar meydana 

geldi. Ders aralarının dinlenmeye bir faydası dokunmuyor. Dolayısıyla derslerin sık ve art arda 

yapılması ayrıca yorucu. [Ö-19]”, “…Saatlerce bilgisayar ekranına bakmak zorundayım. Sınıf 

ortamında böyle bir şey yoktu. Hem hareketsizlikten hem de bilgisayar başında oturmaktan gözlerim 

olumsuz etkilendi bu süreçte. Fiziksel olarak daha hantal hissediyorum kendimi. [Ö-21]” ve “Yüz yüze 

eğitimde sınıfta dersi anlattığımda anlaşılıp anlaşılmadığını anlayabiliyordum. Online ortamda sanki 

boşluğa anlatıyorum dersi. Yetersizlik hissine kapılıyorum. Bu beni yoruyor. [Ö-3]” ifadelerini 

kullanarak uzun süre bilgisayar ekranına maruz kalmanın ve yetersizlik hissinin öğretmenlerin 

çevrimiçi eğitimde enerjilerini düşürdüğü ortaya koymuşlardır. 
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Adanmışlık 

Araştırmaya katılan 51 öğretmenden 40’ı çevrimiçi eğitimin istek ve heveslerini azalttığını ifade 

etmişlerdir. Çevrimiçi eğitimde öğrenme-öğretme sürecinde yaşanılan problemlerden kaynaklı olarak 

isteklerinin azaldığını “imkân eşitsizliği, veli müdahalesi, derse düşük katılım-ilgisizlik, ev ortamından 

kaynaklı dışsal etkenler, yapay iletişim, materyal eksikliği, sınıf hakimiyeti ve çevrimiçi eğitime karşı 

duyarsızlık” gibi ifadelerle belirtmişlerdir. Bununla ilgili olarak Bununla ilgili olarak katılımcı 

öğretmenlerden biri, “Yüz yüze eğitimde öğrenci topluluğunu gözlerimle görebiliyor, sınıfa hâkim 

olabiliyordum. Anlattığım dersin anlaşıldığını veya anlaşılmadığını gözlemlerimle fark ediyordum. 

Yine yüz yüze eğitimi karşılıklı sürdürebiliyordum (Online buna imkân verse de tat vermiyor). Anladım 

ki bu benim hevesimi artıyormuş, çünkü online eğitimde sanki boşluğa anlatıyorum dersi, sanki boşa 

konuşuyorum. Karşımda yüz yok, insan yok, belki arada ses var ama kim bilir kamera arkasında ne 

şekilde dinleniyorum. Sonra katılım da düşük oluyor. Bu da önemli ölçüde hevesimi kırıyor. [Ö-21]”  

ifadeleri ile sınıf hakimiyeti, yapay iletişim ve katılımın düşüklüğünün isteksizliğe yol açtığını ifade 

edilmiştir.  Bir diğer katılımcı ise “Öğrenciler bazen gerçekten internet sıkıntısı yüzünden bazen 

istemedikleri için derse katılmıyor. Katılanların bir kısmı derste başka şeylerle uğraşıyor, göz teması 

da kuramadığımız için yüz yüze eğitim kadar faydalı olduğunu düşünmüyorum. Bir de velilerin derse 

sık sık müdahale etmesi de disiplinsiz bir ders geçirmemize sebep oluyor. [Ö-39]” ifadeleri ile 

çevrimiçi eğitime karşı duyarsızlığın, velilerin ders sürecine müdahalesinin ve yapay iletişimin işlerine 

yönelik heveslerini düşürdüğünü göstermektedir. Başka bir katılımcı ise “Ev sınıf gibi olamıyor. 

Evdeki çocuklarımın sesi, kapı zili ve birçok ev içi ses, işime karşı hevesimi oldukça kırıyor. Bir de her 

öğrencinin bilgisayarı olamayabiliyor. Öğrencilerin yaşadığı bu imkânsızlıklarda onlara 

ulaşamadığım hissini verdiğinden isteğim kırılabiliyor. Benim branşım gereği derste çeşitli 

materyaller kullanmam gerekiyor. Bu çevrimiçi ortamda maalesef mümkün olmuyor. [Ö-4]” ifadeleri 

ile ev içi dışsal seslerin, imkân eşitsizliğinin ve materyal kullanımının mümkün olamamasının heves 

kırıcı faktörler olduğunu vurgulamıştır.  

 

Yoğunlaşma 

Araştırmaya katılan 51 öğretmenden 33’ü çevrimiçi eğitimin yoğunlaşma problemlerini artırdığını 

belirtmişlerdir. Çevrimiçi eğitimde öğrenme-öğretme sürecinde yoğunlaşma problemi yaşamalarına 

neden olan sorunları, “bağlantı sorunları, ev içi dışsal sesler, düşük etkileşim, veli müdahalesi ve 

yetersiz dinlenme” olarak ifade etmişlerdir. Bununla ilgili olarak katılımcı öğretmenler, “Öğrencilerim 

köyde yaşıyor, sobalı evlerde oturuyorlar, aynı odada kardeşi de ders yapmaya çalışıyor, velisi TV 

izliyor, arkada birileri konuşuyor, birileri odaya girip çıkıyor, hal böyle olunca çocukların dikkatini 

toplamakta sıkıntı yaşıyoruz. Ayrıca EBA’da bazı saatlerde yaşanan yoğunluktan çocuklar bağlanma 

sorunu yaşıyorlar. [Ö-9]” ve “Yüz yüze eğitimdeki gibi teneffüs aralarındaki dinlenme ve kafa dağıtma 

imkânımız yok online eğitim sürecinde. Bu durum işime yoğunlaşmamı engelliyor. Bir de tam 

yoğunlaşmışken ortaya çıkan bağlantı problemleri ciddi bir sorun teşkil ediyor. [Ö-15]’’ ifadelerini 

kullanarak ev içi dışsal seslerin, düşük etkileşim ve bağlantı sorunlarının yoğunlaşma problemlerini 

doğurduğunu anlatmaktadırlar.  

Katılımcılara ilişkin tüm bu ifadeler, çevrimiçi eğitim-öğretim sürecinde yaşanan sorunların, 

öğretmenlerin işlerine olan tutkunluklarına etkisini enerji-dinçlik, adanmışlık ve yoğunlaşma temaları 

çerçevesinde ortaya koymaktadır. Ulaşılan tüm bulgular, Şekil-1’de özetlenmiştir. 
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Şekil-1. Çevrimiçi öğrenme ve öğretme sürecinde yaşanan sorunların öğretmenlerin işe 

tutkunluklarına etkisi 

 

TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

Öğretmenlerin, çevrimiçi eğitimde öğrenme-öğretme sürecinde yaşadıkları sorunların işe 

tutkunluklarına olan etkisinin incelendiği bu araştırmada, alanyazında işe tutkunluğun alt boyutları 

olarak kabul edilen dinçlik, adanmışlık ve yoğunlaşmanın (Schaufeli & Bakker, 2003) temalar olarak 

kullanılmasının, sonuçları daha sağlıklı açıkladığı görülmüştür. Araştırmadan elde edilen sonuçlar 

incelendiğinde, öğretmenlerin çevrimiçi eğitim sürecindeki karşılaştıkları sorunların işe 

tutkunluklarını; dinçlik boyutunda [1] art arda yapılan dersler, [2] hareket alanının kısıtlılığı, [3] uzun 

süre bilgisayar ekranına maruz kalmak, [4] yetersizlik hissinden kaynaklı psikolojik yorgunluk; 

adanmışlık boyutunda [1] imkan eşitsizliği,  [2] veli müdahalesi,  [3] derse düşük katılım-ilgisizlik,  

[4] ev ortamından kaynaklı dışsal etkenler,  [5] yapay iletişim,  [6] materyal eksikliği,  [7] sınıf 

hakimiyeti,  [8] çevrimiçi eğitime karşı duyarsızlık; yoğunlaşma boyutunda ise [1] bağlantı sorunları, 

[2] ev içi dışsal sesler, [3] düşük etkileşim, [4] veli müdahalesi, [5] yetersiz dinlenme faktörleri 

üzerinden etkilediği saptanmıştır. 

Öğretmenlerin etkili performans sergilemeleri, işlerini özveriyle yapmaları, görevlerinde yaratıcı ve 

yenilikçi olmaları gibi faktörler, onların işe tutkunluk düzeyleri ile ilişkilidir. Bu bağlamda 

öğretmenlerin işe tutkunluk düzeyleri ile ilişkili olabilecek etmenlerin belirlenmesine yönelik yapılan 

her çalışma önem taşımaktadır. Alanyazında yüksek düzeyde enerjiye sahip olan kişilerin, işe ve 

çalıştığı kuruma daha fazla katkı sağlamaya istekli oldukları ifade edilmektedir (Özkalp & Meydan, 

2015). Nitekim bu araştırmanın bulguları da art arda yapılan derslerin, hareket alanının kısıtlılığının, 

uzun süre bilgisayar ekranına maruz kalmanın ve yetersizlik hissinden kaynaklanan psikolojik 

yorgunluğun öğretmenlerin enerjilerini olumsuz yönde etkilediğini ortaya koymuştur. Öğretmenler 

enerjik ve dinç olduklarında, buna bağlı olarak işi başarma istekleri de artmaktadır. Zira başarma 
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güdüsü, bireylerin yaratıcı fikirler sunmalarını ve diğer bireylerle iletişimlerini artırmaktadır 

(Çalışkan, 2014). Ne yazık ki araştırma bulguları, çevrimiçi eğitimde karşılaşılan problemlerin 

öğretmenlerin başarma güdüsünü olumsuz yönde etkilediğini ortaya koymuştur. Diğer yandan kişilerin 

iş performansları ile adanmışlık düzeylerinin yakından ilgili olduğu bilinmektedir. Kişilerin işlerini 

yaparken gösterdiği çaba ve gayret, adanmışlık düzeylerini belirleyen önemli bir faktör olarak 

değerlendirilmektedir (Turhan, Demirli & Nazik, 2012). Bu araştırmanın bulguları ise çevrimiçi 

eğitimde karşılaştıkları problemlerin, öğretmenlerin istek ve heveslerini düşürdüğünü yani işe 

adanmışlıklarını olumsuz yönde etkilediğini göstermektedir. Yoğunlaşma, bir kişinin işine karşı 

konsantrasyonunu ifade etmektedir. Bu araştırma kapsamında öğretmenlerde yoğunlaşmayı etkileyen 

birçok faktörün olduğu tespit edilmiştir. Yoğunlaşan bireyler, çalışma saatlerinin bittiğini fark 

etmeden çalışmaya devam etmektedirler. İşine odaklanan bireyler, kendilerini işlerine kaptırırlar 

(Turgut, 2013). Ne yazık ki bu araştırmanın son bulgusunda, çevrimiçi eğitimde sürecinde bağlantı 

problemleri yaşamalarından, ev içerisinde var olan seslerden, öğrencilerle etkileşimin düşük düzeyde 

olmasından ve yeteri düzeyde dinlenme imkânının olmamasından kaynaklı olarak öğretmenlerin 

kendilerini işlerine veremedikleri ortaya konulmuştur. 

 

Öneriler 

Öğretmenlerin çevrimiçi eğitimde karşılaştıkları sorunların, işe tutkunluklarına olan olumsuz etkisinin 

ortaya konulması; bu konunun hem pandemi dönemi özelinde hem de gelecekteki teknoloji tabanlı 

eğitim yaklaşımları genelinde, çözüm getirilmesi gereken önemli bir konu olduğunu göstermektedir. 

Teknolojik alt yapıların geliştirilmesi, tespit edilen sorunlara yönelik eğitimler verilmesi, ders 

sürelerinin kısaltılarak daha esnek hale getirilmesi, materyal desteğinin artırılması, fiziksel olarak göz 

ve vücut egzersizlerinin öğretilmesi gibi girişimler; çevrimiçi eğitimde yaşadıkları sorunlardan 

kaynaklı olarak öğretmenlerin işe tutkunluklarını olumsuz etkileyen faktörlere karşı yapılabilecek 

koruyucu ve önleyici müdahaleler olarak önerilebilir. 
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Dünyada olduğu gibi ülkemizde de okul ortamında zorbalığa ilişkin davranışlar giderek artış 

göstermiştir. Özellikle ergenlik dönemi zorbalık davranışları gösterme ve zorbalığa maruz kalma 

açısından riskli bir dönemdir. Zorbalık davranışı öğrencilerin ruh sağlığını etkilediği gibi iyilik halleri 

ve okul yaşantılarını da sekteye uğratabilmektedir. Bu çalışmada lise öğrencilerinde zorbalık 

davranışlıları ile okul başarısı arasındaki ilişkide öznel akademik iyi oluşun aracı rolü incelenmiştir. 

Araştırmanın çalışma grubunu Isparta ilinde bulunan 280 lise öğrenci oluşturmuştur. Öğrencilerin yaş 

aralığı 13 ile 19 arasında değişmektedir. Katılımcıların %52’si kızdır. Gerekli izinler alındıktan sonra 

okullar ile iletişime geçilmiş ve araştırmaya katılmayı kabul eden yani gönüllü olan öğrencilere veri 

toplama araçları yüz yüze doldurtulmuştur. Verilerin analizinde korelasyon ve aracılık analizi 

kullanılmıştır. Analizler SPSS v25 ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçları zorbalık gören 

öğrencilerin daha düşük okul başarısı gösterdikleri ve öznel akademik iyilik hallerinin de düştüğünü 

göstermiştir. Benzer şekilde zorbalık gösteren öğrencilerde de okul başarısı düşmekte ve öznel 

akademik iyi oluşta azalmaktadır. Araştırmadan elde edilen önemli bulgulardan biri akademik iyi 

oluşun zorbalık davranışları karşısında okul başarısını koruduğudur. Öznel akademik iyi oluş hem 

zorbalık davranışı gösteren hem de zorbalığa maruz kalmanın okul başarısı üzerindeki etkisini 

kırmakta ve öğrenci başarısını zorbalığa karşı korumaktadır. Bu sonuçlarda hareketle okul ortamında 

öğrencilerin akademik başarısının desteklenmesinde ve zorbalığa ilişkin davranışların azaltılmasında 

akademik iyilik halinin önemli yer edeceği söylenebilir. Bu işlevleri desteklemeye yönelik müdahale 

hizmetlerinin geliştirilmesi okul temelli ruh sağlığı hizmetleri açısından önemli yer edinecektir.  

Anahtar Kelimeler: Zorbalık, Akademik Başarı, Öznel İyi Oluş, Pozitif Psikoloji. 
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Bullying behavior in the school environment has gradually increased. Especially adolescence is a risky 

period in terms of showing bullying behavior and being exposed to bullying. Bullying behavior can 

affect students' mental health, as well as decrease their well-being and school achievement. In this 

study, we aimed to examine the mediating role of subjective academic well-being in the relationship 

between bullying behavior and school achievement in high school students. The sample of the study 

consisted of 280 students gathered from three high schools in Isparta, Turkey. The age range of the 

students varies between 13 and 19 years. The sample was 52% girls. After obtaining the necessary 

permissions, the schools were contacted and the students who agreed to participate in the research, i.e., 

volunteers, were asked to fill in the data collection tools. After examining descriptive statistics and the 

assumption of analyses, correlation and mediation analysis were conducted to investigate the 

association between the variables of the study. All analyses were performed with SPSS v25. The 

results of the study showed that both perpetration and victimization behavior were significant 

predictors of academic well-being and student achievement. Also, school achievement was predicted 

by subjective academic well-being, and academic well-being mediated the relationship between 

bullying behavior and school achievement in high school students. These results suggest that 

subjective academic well-being reduces the effect of both bullying behavior and exposure to bullying 

on school achievement. 

Keywords: Bullying, Academic Achievement, Subjective Well-Being, Positive Psychology 

 

GİRİŞ 

Okul, okuyup yazma öğretiminden başlayarak en yüksek düzeyde bilim ve sanat bilgisi vermeye kadar 

çeşitli tür ve kademelerde toplu öğretimin yapıldığı mekanlardır. Bu mekanların ise hiç şüphesiz en 

önemli değerleri de öğrencilerdir. Her yaştan eğitim öğretim faaliyetine katılan tüm öğrenciler 

kendilerini ait hissettikleri güvenli bir okul ortamında eğitim alma hakkına sahiptir (Arslan ve Coşkun, 

2023; Leach 2005). Ancak son dönemde öğrencileri bu haktan alıkoyan ve okul başarısını etkileyen 

şiddet, hırsızlık, bağımlılık gibi durumlar gözlemlenmektedir. Okul ortamını güvensiz kılan bu 

etmenler öğrenciler için kaygı, korku ve güvensizlik hissi yaratır. Okul ortamını, güven hissini ve okul 

başarısını etkileyen zorbalık ise dünyada olduğu gibi ülkemizde de her geçen gün artmaktadır. 

Benbenishty ve Astor’a (2005) göre toplum ve okul ortamı birbirinden bağımsız düşünülemez ve 

toplumda yaşananlar okul ortamını, okullarda yaşananlar ise toplumu etkilemektedir. 

Okullarda meydana gelen saldırganlık olaylarının bir türü olan okul zorbalığı, yaşça daha büyük ya da 

fiziksel olarak daha güçlü olan öğrencilerin kendilerinden daha güçsüz olan çocukları sürekli olarak 

hırpalaması, eziyet etmesi ve rahatsız etmesidir. Zorba öğrenciler söz ve eylemleri aracılığıyla diğer 

öğrencileri korkutur, sahip olmaları gereken “özgür öğrenme haklarını” ellerinden alır, dolayısıyla 

çocukların kendilerini okulda güvensiz hissetmelerine ve sıkça devamsızlık yapmalarına neden olurlar 

(Pişkin, 2002). Güvenli eğitim ortamından hakkıyla istifade edemeyen öğrencilerin gelişim alanlarında 

ve akademik başarıyla ilgili alanlarda problem yaşamaları olasıdır.   

Zorbalık, güç dengesizliğinden kaynaklı bir saldırganlık türüdür. Bu bağlamda baskın kişi ya da kişiler 

kasıtlı bir şekilde ve tekrarlayan tarzda daha az baskın olan kişi veya kişilere zarar vermektedirler. Bu 

saldırgan davranış fiziksel ya da sözel olarak vuku bulabilir, doğrudan ya da dolaylı olabilmektedir 

(Arslan, 2022; Arslan ve ark., 2021). Doğrudan zorbalık, itme, vurma, alay etme, tehdit etme, 

başkasının sahip olduğu şeylere zarar verme gibi açık saldırılar şeklinde iken dolaylı saldırganlık ise 

saldırgan ve kurbanın doğrudan karşılaşmasını gerektirmeyen sosyal gruptan dışlama, dedikodu 

yayma, utandırma şeklinde kendini gösterebilir (Kartal ve Bilgin, 2007). Zorbalık yapan çocukların 

kavgaya, hırsızlık ve vandallık gibi suçlara karışmaya, kavgada yaralamaya ve silah taşımaya meyilli 

olduğu belirtilmiştir (Nansel ve ark., 2003). Zorbalık olayları genellikle okulun oyun alanları ve 

koridorları gibi yetişkin gözetiminin az ve yetersiz olduğu alanlarda gerçekleşmektedir (Whitney ve 

Smith, 1993). Harris ve Petrie’nin (2002) çalışmasından elde edilen verilerden, öğrencilerin büyük bir 

kısmının, zorbalığa uğradıklarını öğretmenlerine veya idarecilerine, onlarla ilgilenmediklerini 

düşündükleri için bildirmedikleri sonucu çıkarılmıştır. 
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Okullarda öğrenmenin istenilen düzeyde gerçekleşmesi ve eğitimsel hedeflere ulaşılması için en temel 

koşullardan biri, öğrencilerin ve okul personelinin kendilerini güvende ve özgür hissettikleri bir eğitim 

ortamının sağlanmasıdır (Güven ve Dönmez 2002). Pek çok araştırmacı, öğrencilerin ve öğretmenlerin 

kendilerini güvende hissetmedikleri durumlarda; öğrenme ve öğretme etkinliklerinin etkili ve verimli 

bir şekilde gerçekleşemeyeceğini belirtmişlerdir (Prothrow-Stith ve Quaday, 1995; Lewis-Palmer, 

1999; Stephens, 1995; Miller, 2003; Planty ve DeVoe, 2005; Güven, 2002; Işık, 2004). Bazı 

araştırmacılar ise okulların verimliliği, etkililiği, öğrencilerin başarısı ve gelişimi açısından güvenli ve 

düzenli bir öğrenme ortamının oluşturulmasını temel koşullardan biri olarak velirtmiştir (Arslan ve 

Allen, 2021, 2020; Kadel ve ark., 1999; Kitsantas, Ware ve Martinez – Arias, 2004). Arslan ve 

diğerleri’ne (2021) göre okul zorbalığının, gençlerin içselleştirme ve dışsallaştırma davranışları ile 

okul başarısı üzerinde anlamlı ve olumsuz bir yordayıcı etkisi olduğunu belirtmiştir.  

İlgili alanyazında da görüldüğü gibi zorbalık sadece okul ortamıyla sınırlı kalmayıp kişinin sosyal, 

duygusal ve ruhsal gelişimi üzerinde birçok olumsuz etkiyi içerisinde barındırmaktadır. Zorbalık 

davranışı öğrencilerin ruh sağlığını etkilediği gibi iyilik halleri ve okul yaşantılarını da sekteye 

uğratabilmektedir. Özellikle ergenlik dönemi zorbalık davranışları gösterme ve zorbalığa maruz kalma 

açısından riskli bir dönemdir. Bu nedenle okul ortamında zorbalığa ilişkin ruh sağlığı hizmetlerinin 

düzenlenmesi önleyici ve müdahale çalışmaları açısından önemli bir adımdır. Buradan hareketle bu 

çalışmada lise öğrencilerinde zorbalık davranışlıları ile okul başarısı arasındaki ilişkide öznel 

akademik iyi oluşun aracı rolü incelenmiştir. 

 

YÖNTEM 

Katılımcılar 

Araştırmanın çalışma grubunu 280 lise öğrencisi oluşturmuştur. Öğrencilerin yaş aralığı 13 ile 19 

arasında değişmektedir. Katılımcıların %52’si kızdır. Gerekli izinler İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden 

alındıktan sonra okullar ile iletişime geçilmiş ve araştırmaya katılmayı kabul eden yani gönüllü olan 

öğrencilere veri toplama araçları yüz yüze doldurtulmuştur.  

Ölçme Araçları 

Zorbalık Yaşantıları Ölçeği. Zorbalık Yaşantıları Ölçeği Türk çocuk ve ergenlerde zorbalık 

uygulama ve zorbalığa uğrama yaşantılarını ölçmek amacıyla geliştirilmiş ve sekiz maddeden 

oluşmaktadır (Arslan, 2019). Öğrencilere son bir ayda yaşamış oldukları zorbalık yaşantıları 

sorulmakta ve ölçek maddeleri 1(hiç) ile 4 (dört veya daha fazla) arasında derecelendirilmektedir. 

Ölçeğin güçlü bir iç tutarlık değerine sahip olduğu görülmüştür.  

Öznel Akademik İyi Oluş Ölçeği. Öznel Akademik İyi Oluş Ölçeği, okul ortamında öğrencilerin 

pozitif akademik işlevlerini ölçmek amacıyla geliştirilmiş altı maddelik bir ölçme aracıdır (Arslan ve 

ark., 2021). Ölçek doğrudan Türk örneklem üzerinde geliştirimmiş ve güçlü bir iç tutarlığa sahip 

olduğu bulunmuştur. Ölçek maddeleri 1 (neredeyse hiç) ile 5 (her zaman) arasında 

derecelendirilmektedir.  

Öğrenci Okul Başarısı. Öğrencilerin okul başarısı tel soruluk bir madde ile değerlendirmiştir. 

Öğrencilere genel olarak okul başarılarını nasıl değerlendirdikleri sorulmuş ve 1 (Düşük) ile 5 (çok 

iyi) arasında derecelendirmeleri istenmiştir. Bu yöntem araştırmalarda sıklıkla kullanılmaktadır.  

Analiz Süreci 

Verilerin analizinde korelasyon ve aracılık analizi kullanılmıştır. Analizlere geçilmeden önce 

analizlere ilişkin varsayımlar incelenmiştir. Normallik varsayımı basıklık ve çarpıklık değerleri 

aracılığıyla değerlendirilmiştir. Değişkenler arasındaki ilişkiyi görmek için korelasyon analizi 

yapılmıştır. Son olarak öznel akademik iyi oluşun aracı rolünü test etmek amacıyla aracılık analizi 

yapılmıştır. Analizler SPSS v25 ve AMOS v24 ile gerçekleştirilmiştir. 
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Bulgular 

Değişkenlere ilişkin betimleyici analiz sonuçları Tablo 1’de verilmiştir. Analiz sonuçları 

incelendiğinde basıklık değerlerinin -1 ile +1 aralığında olduğu görülmektedir. Bu değerler 

değişkenlerin normallik varsayımını karşıladığını göstermektedir.  

 

Tablo 1. Değişkenlere ilişkin betimleyici istatistikler  

 Ortalama Ss Basıklık Çarpıklık 

Mağdur 7,0429 3,03001 ,913 ,075 

Zorba 6,8571 3,36985 1,070 ,308 

Öznel akademik iyi oluş 20,2714 4,50701 -,239 -,268 

Okul başarısı 3,20 ,869 ,095 ,362 

Değişkenler ilişkin betimleyici istatistikler incelendikten sonra değişkenler arasındaki ilişkiyi 

incelemek amacıyla korelasyon analizi yapılmıştır. Korelasyon analiz sonuçları Tablo 2’de verilmiştir.  

 

Tablo 2. Korelasyon analiz sonuçları  

 1. 2. 3. 4. 

1. Mağdur 1 ,639** -,354** -,267** 

2. Zorba ,639** 1 -,349** -,262** 

3. Öznel akademik iyi oluş -,354** -,349** 1 ,442** 

4. Okul başarısı -,267** -,262** ,442** 1 

Tablo 2’de verilen korelasyon analiz sonuçları zorbalık davranışının öznel akademik iyi oluş ve okul 

başarısı ile negatif yönde ve anlamlı düzeyde ilişkiye sahip olduğunu göstermiştir. Bununla birlikte 

öznel akademik iyi oluş ile okul başarısı arasında orta düzeyde ve pozitif yönde anlamlı bir ilişki 

bulunmuştur. Bu sonuçlar öğrencilerde zorbalık arttıkça okul başarısı ve akademik iyi oluşun hem 

mağdur hem de zorba açısından düştüğünü göstermektedir. Öznel akademik iyi oluşun zorbalık 

davranışı ve okul başarısı arasındaki ilişkide aracı rolüne ilişkin analiz sonuçları Şekil 1’de 

sunulmuştur.  
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Şekil 1. Aracı modele ilişkin analiz sonuçları 

Şekil 1’de verilen aracılık modeli incelendiğinde zorbalık davranışı açısından hem mağdur hem de 

zorba olmanın öğrenci akademik iyi oluşunu anlamlı düzeyde yordadığını fakat okul başarısı 

üzerindeki doğrudan etkisinin anlamlı olmadığını göstermiştir. Bununla birlikte öznel akademik iyi 

oluş öğrencilerin okul başarısı üzerinde anlamlı düzeyde yordayıcı etkiye sahiptir. Anlamlı olmayan 

değerler analizden çıkartıldıktan sonra modelin iyi uyum değerleri ürettiği görülmüştür 

(χ2 = 6,029, df = 2, p < 0.05, RMSEA = 0.085, SRMR = 0.048, CFI = 984, TLI = 0.952). Bu sonuçlar 

öznel akademik iyi oluşun lise öğrencilerinde okulda zorbalık davranışı ile okul başarısı arasındaki 

ilişkide tam aracılık rolü üstlendiğini göstermiştir.  
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TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu araştırmanın amacı lise öğrencilerinde zorbalık davranışlıları ile okul başarısı arasındaki ilişkide 

öznel akademik iyi oluşun aracı rolü incelemektir. Araştırma sonuçları zorbalık davranışının öğrenci 

akademik iyi oluşu üzerinde anlamlı düzeyde yordayıcı etkiye sahip olduğunu göstermiştir. Mağdur ve 

zorba açısından zorbalık davranışı arttıkça öğrencinin akademik işlevleri bozulmakta ve iyilik hali 

düşmektedir. Bu sonuçlar ile tutarlı olarak daha önce yapılan çalışmalar zorbalık davranışı arttıkça 

öğrenci işlevlerinin bozulduğu ve okul başarısının düştüğünü göstermektedir (Arslan, 2022). 

Zorbalığın temelinde güç dengesizliği vardır. Bu bağlamda baskın kişi ya da kişiler kasıtlı bir şekilde 

ve tekrarlayan tarzda daha az baskın olan kişi veya kişilere zarar vermektedirler. Bu saldırgan davranış 

fiziksel ya da sözel olarak vuku bulabilir, doğrudan ya da dolaylı olabilmektedir (Kartal & Bilgin, 

2007). Örneğin okullarda zorbalığa maruz kalan öğrenciler üzerine yapılan çalışmalarda bu çocuklarda 

fiziksel, psikolojik, sosyal, akademik ve sağlıkla ilgili olmak üzere farklı olumsuz ve kalıcı etkilerin 

olduğu görülmektedir (Rigby, 2007). Ayrıca bu etkilerin okul yılları ile sınırlı olmayıp daha sonraki 

yıllarda da etkisini sürdürdüğü belirtilmektedir. Bunun yanı sıra zorbalığın öğrencilerin okula gelmek 

istememesine (Rigby, 2002), akademik başarılarının düşmesine (Nansel, 2001), özsaygılarının negatif 

yönde etkilenmesine (Jankauskiene & Sukys, 2008), depresyon ve kronik hastalılar gibi sorunların 

ortaya çıkmasına (Baldry & Farrington, 2000; Fleming & Jacobsen, 2009) sebep olduğu ve hatta bazı 

durumlarda da intihara yol açtığı (Fleming & Jacobsen, 2009) da bildirilmektedir. Dolayısıyla 

zorbalığa maruz kalan veya zorbalık uygulayan öğrencilerin akademik işlevlerinde bozulmaların 

olması ve okul başarılarının düşmesi kaçınılmazdır.  

Bu araştırmadan elde edilen diğer bir bulgu ise öğrenci iyi oluşun öğrenci okul başarısını anlamlı 

düzeyde yordadığı ve zorbalık davranışı ile akademik başarı arasındaki ilişkide aracı role sahip 

olduğunu göstermiştir. Akademik iyi oluşun öğrencilerin zorbalık karşısında okul başarılarını 

sürdürmede önemli bir faktör olduğu görülmektedir. Araştırmalar sonuçları okulda pozitif akademik 

işlevlerin arttıkça öğrenci başarısının arttığı ve duygusal ile davranış problemlerde de azalma 

yaşandığı yönündedir (Arslan ve ark., 2022; Arslan, 2019; Arslan & Renshaw, 2018; Renshaw ve 

Arslan, 2016). Buradan hareketle bu araştırma sonuçları ile paralel olarak öznel akademik iyi oluş 

düzeyi yüksek olan bireylerin okul başarısının daha yüksek olduğu ve zorbalık yaşantıları ile daha 

etkili baş edebilecekleri söylenebilir. Örneğin Arslan ve ark. (2020) öznel akademik iyi oluşun öğrenci 

başarısı, prososyal davranışlar ve depresyon, anksiyete gibi duygusal problemlerin anlamlı yordayıcısı 

olduğunu göstermiştir. Öğrencilerin zorbalık yaşantılarına maruz kalması veya zorbalık uygulaması 

onların akademik işlevlerine ilişkin olumsuz bir algı geliştirmelerine neden olabilmekte ve bu nedenle 

de okul başarıları düşebilmektedir. Ancak özenle akademik iyi oluşun yüksek olması işlevlere ilişkin 

algıyı olumlulaştırmakta ve okul başarısını zorbalık yaşantılarına rağmen desteklemektedir.  

Sonuç olarak bu araştırmadan elde edilen bulgular öznel akademik iyi oluşun zorbalık ile okul başarısı 

arasında aracılık ettiği ve zorbalığın okul başarısı üzerindeki olumsuz etkilerini düşürdüğünü 

göstermiştir. Bu sonuçlar okul ortamında zorbalık karşısından akademik iyi oluşun desteklenesinsin 

okul başarısını arttırmada önemli bir faktör olduğunu göstermektedir. Okul psikolojik danışmanlarının 

başarısızlık yaşayan öğrencilerde, öğrencilerin akademik işlevlerine ilişkin algı ve değerlendirmelerini 

desteklemeye yönelik ruh sağlığı hizmetleri planlamaları yararlı olacaktır. Ayrıca zorbalık yaşantıları 

karşısında öğrencileri desteklemek amacıyla öznel akademik iyi oluş önemli bri kaynak olarak işlev 

görebilir. Önleyici ve müdahale hizmetleri kapsamında akademik iyi oluşun desteklenmesi 

öğrencilerin olumsuz yaşantılar karşısından akademik başarılarını korumada onlar için önemli bir 

kaynak olarak hizmet edebilir. Bu önemli bulgulara karşın araştırma sonuçlarının bazı sınırlılıklar 

içerisinde değerlendirmesi yararlı olacaktır. Öncelikle bu araştırma da veri toplama araçları öz-

bildirime dayakladır, bu nedenle gelecek çalışmalarda nitel araştırma gibi yöntemlerinde kullanılarak 

desteklenmesi yararlı olacaktır. Aynı zamanda bu araştırma kesitsel bir çalışmadır. Boylamsal 

araştırmaların yapılması ilişkinin daha iyi anlaşılmasında önemli bir boşluğu dolduracaktır. Son olarak 

bu çalışmanın örneklemini lise öğrencileri oluşturmuştur. Bütün ergenlere yönelik genellenemeyeceği 

gibi farklı yaş gruplarında da araştırma modelinin incleenmesi yararlı olacaktır.  
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Ergenlik, çocukluk ve yetişkinlik arasında çeşitli fiziksel, bilişsel ve psikososyal değişiklikleri içeren 

bir geçiş aşamasıdır. Bireylerin soyut terimlerle düşünmesini ve gelecekteki olasılıkları açıklamasını 

sağlayan bilişsel gelişim ile gençler, yaşamın anlamı ve amacına ilişkin sorular sormaya başlarlar. 

Gelişimsel perspektif göz önüne alındığında, yaşamda anlam ve amacı sorgulama gençlerin istikrarlı 

bir kimlik oluşturmalarına, üretken olmalarına, yakın ilişkiler geliştirmelerine ve sosyal ve kariyer 

rolleri oluşturmalarına yardımcı olur. Dolayısıyla ergenlerde yaşamda anlamı ölçmeye yönelik ölçme 

araçlarının geliştirilmesi önleyici ve müdahale hizmetlerinin planlanması açısından ilk adım 

niteliğindedir. Bu çalışmanın amacı ergenlerde Arslan (2020) tarafından geliştirilen Anlamlı Yaşam 

Ölçeği’nin ergenlerde psikometrik özelliklerini incelemektir. Daha önce yapılan çalışmalar ölçeğin 

yetişkin gruplarında geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermiştir. Araştırmanın çalışma 

grubunu 271 ergen oluşturmuştur. Katılımcıların yaşları 14 ile 18 arasında değişmektedir. 

Katılımcıların yaş ortalaması 16.35 ve standart sapması .89’dur. Ölçeğin faktör yapısını test etmek 

amacıyla doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Faktör yapısı test edildikten sonra ölçüt geçerliğine 

bakılmıştır. Ayrıca güvenirlik analizi için iç tutarlık değerleri ve gizil değişken güvenirlik kat sayısı 

incelenmiştir. Verilerin analizi SPSS v26 ve jamovi v2.3.17 ile gerçekleştirilmiştir. Doğrulayıcı faktör 

analiz sonuçları ölçeğin tek faktörden oluştuğunu göstermiştir. Ölçeğin madde yükleri değerleri .51 ile 

.74 arasında değişmektedir. Ayrıca faktör analiz sonuçları ölçeğin kabul edilebilir uyum değerlerine 

sahip olduğunu göstermiştir. Ölçeğin iç tutarlık değeri .82’dir. Ölçüt geçerliği kapsamında öğrenci iyi 

oluş ölçeği ile ilişkisine bakılmış, yaşamda anlamın öğrenci iyi oluş ile orta düzeyde ilişkiye sahip 

dolduğu görülmüştür. Bu sonuçlar Anlamlı Yaşam Ölçeği’nin ergenlerde yaşamda anlamlı ve amacı 

ölçmede geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermiştir. Bu sonuçlarda hareketle 

uygulayıcı ve araştırmacıların bu ölçme aracını ruh sağlığı hizmetleri kapsamında kullanmaları 

önleyici ve müdahale hizmetleri açısından büyük önem taşımaktadır. Genel olarak, bu sonuçlar 

ölçeğin ergenler arasında hayatın anlamını değerlendirmede ve gençlerin ruh sağlığını ve refahını 

iyileştirmek için pozitif psikoloji temelli müdahale hizmetlerinin etkinliğini arttırmada faydalı 

olabileceğini düşündürmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Yaşamda anlam, pozitif psikoloji, ergenlik, geçerlik, güvenirlik. 
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Adolescence is a developmental stage between childhood and adulthood that includes various 

physical, cognitive and psychosocial changes. With cognitive development that enables individuals to 

think in abstract terms and explain future possibilities, young people begin to ask questions about the 

meaning and purpose of life. Considering the developmental perspective, questioning meaning and 

purpose in life helps young people form a stable identity, be productive, develop close relationships, 

and establish social and career roles. Therefore, the development of measurement tools to assess 

meaning in life among adolescents is the first step in planning prevention and intervention services. 

The aim of this study is to examine the psychometric properties of the Meaningful Living Measure in 

adolescents, which was developed by Arslan (2020). Previous studies have shown that the scale is a 

valid and reliable measurement tool in adult groups. However, the psychometric properties of the scale 

in adolescents have not been examined. We thus aim to establish the validity and reliability of the 

measure with adolescents. The participants of the study consisted of 271 adolescents. The ages of the 

participants ranged from 14 to 18 years. The mean age of the them was 16.35 and the standard 

deviation was .89. Confirmatory factor analysis was performed to test the factor structure of the scale. 

After examining the factor structure of the measure, the concurrent validity was checked. In addition, 

internal consistency values and latent variable reliability coefficient were examined for reliability 

analysis. Data analysis was performed using SPSS v26 and jamovi v2.3.17. Confirmatory factor 

analysis results showed that the scale had unidimensional structure. The item loading values of the 

scale ranged from .51 to .74. In addition, factor analysis results showed that the scale had acceptable 

data-model fit values. The internal reliability value of the scale is .82. Within the scope of the 

concurrent validity, its relationship with the student well-being scale was examined, and we found that 

the meaning in life had moderate correlations with student well-being dimensions. These results 

showed that the Meaningful Life Scale is a valid and reliable measurement tool for measuring 

meaning and purpose in life among Turkish adolescents. Overall, these results suggest that the scale 

can be useful in assessing meaning in life among adolescents and promoting the effectiveness of 

positive psychology-based intervention services for improving youth mental health and well-being.  

Keywords: Meaning in life, positive psychology, adolescence, validity, reliability. 
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GİRİŞ 

Ergenlik, çocukluk ve yetişkinlik arasında çeşitli fiziksel, bilişsel ve psikososyal değişiklikleri içeren 

bir geçiş aşamasıdır. Bireylerin soyut terimlerle düşünmesini ve gelecekteki olasılıkları açıklamasını 

sağlayan bilişsel gelişim ile gençler, yaşamın anlamı ve amacına ilişkin sorular sormaya başlarlar. 

Gelişimsel perspektif göz önüne alındığında, yaşamda anlam ve amacı sorgulama gençlerin istikrarlı 

bir kimlik oluşturmalarına, üretken olmalarına, yakın ilişkiler geliştirmelerine ve sosyal ve kariyer 

rolleri oluşturmalarına yardımcı olur (Arslan ve Yıldırım, 2022). Dolayısıyla ergenlerde yaşamda 

anlamı ölçmeye yönelik ölçme araçlarının geliştirilmesi önleyici ve müdahale hizmetlerinin 

planlanması açısından ilk adım niteliğindedir. 

Yaşamda anlam son yıllarda pozitif psikolojinin ilgilendiği önemli alanlardan biri olmuştur. Frankl 

(2000) yaşamda anlamın zorluklara rağmen kişinin yaşamını sürdürmesinde önemli rol üstlendiğini ve 

anlam arayışının en temel motivasyonel kaynaklardan biri olduğu üzerinde durur. Bu temel ihtiyacın 

giderilmemesi ruhsal sorunların ortaya çıkması anlamını taşır. Anlamlı bir yaşam kişinin amaç 

duygusuna sahip olması, varoluşsal olarak önemlilik algısı ve dünyanın anlaşılabilir bir yer olduğu 

algısı ile ilişkilidir (Arslan, 2020; Baumeister, 1991). Seligman (2002) kişinin kendisinden büyük 

amaca kendisini adaması anlamlı bir yaşamın odağı olarak burgulamıştır. Bununla birlikte anlam iyi 

oluşunda temel bileşenlerinden birdir (Seligman, 2011). Bu nedenle yaşamda anlam veya anlamlı 

yaşam birçok değişkenle ilişkili olarak ele alınmaktadır. Örneğin yaşamda anlam düzeyi yüksek olan 

kişilerin daha iyimser olduğu (Arslan & Yıldırım, 2021), daha yüksek öznel iyi oluşa sahip oldukları 

(Albertova & Bolekova, 2022; Arslan vd., 2021; Heng vd., 2020), daha düşük depresyon, stres gibi 

problemler bildirdikleri (Arslan, 2021; Arslan vd., 2022; Yıldırım, Arslan, Green vd., 2021) ve 

zorluklar karışında daha dayanıklı oldukları belirtilmiştir (Yıldırım, Arslan, & Wong, 2021). 

Araştırma sonuçları yaşamda anlamın bireyin ruh sağlığı ve iyi oluşu üzerinde önemli etkilere sahip 

olduğunu göstermektedir. Bu nedenle yaşamda anlamı ölçmeye yönelik ölçme araçlarının 

geliştirilmesi veya psikometrik özelliklerinin farklı örneklem gruplarında incelenmesi önleyici ruh 

sağlığı hizmetleri açısından büyük önem taşır.   

Son yıllarda yaşamda anlamı ölçmeye yönelik farklı ölçme araçlarının geliştirildiği ve bu ölçme 

araçlarından bazılarının ise Türk kültürüne uyarlandığı görülmektedir (bkz. Arslan, 2020). Kültürel 

bağlamda Türk örneklemlerde anlamlı yaşamı ölçmek amacıyla geliştirilen Anlamlı Yaşam Ölçeği 

(AYÖ; Arslan, 2020), kişinin amaç ve anlam duygusunu ikinci akım pozitif psikoloji (Arslan & 

Wong, 2022; Wong, 2011) penceresinden ele almıştır. Ölçek öz-bildirime dayalı altı madde ve tek 

faktörlük bir yapıdan olunmaktadır. Ölçeğin yetişkin örneklem üzerinde yapılan geçerlik ve güvenirlik 

çalışmasında ölçeğin güçlü faktör yapısında sahip olduğu ve güvenirlik kat sayılarının ise .80 ve üzeri 

olduğu görülmüştür. Ölçüt geçerliğine ilişkin bulgular yaşam doyumu ile güçlü, olumlu ve olumsuz 

duygular ile orta düzeyde ilişki gösterdiğini ortaya koymuştur. Yetişkin gruplarında farklı çalışmalarda 

psikometrik özellikleri incelmemesine rağmen ölçeğin ergenlerde geçerlik ve güvenirliğine ilişkin 

herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Buradan hareketle bu çalışmada AYÖ’nün ergenlerde geçerlik 

ve güvenirlik çalışması yapılmıştır. Ölçeğin alanyazına önemli bir katkı sağlayacağı ve okul odaklı ruh 

sağlığı hizmetleri açısından önemli bir yer edineceği düşünülmektedir.  

 

YÖNTEM 

Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu 271 ergen oluşturmuştur. Katılımcıların yaşları 14 ile 18 arasında 

değişmektedir. Katılımcıların yaş ortalaması 16.35 ve standart sapması .89’dur.  

Ölçme Araçları  

Anlamlı Yaşam Ölçeği. Anlamlı Yaşam Ölçeği (AYÖ; Arslan, 2020) altı madde ve tek faktörlük bir 

yapıdan olunmaktadır. Ölçeğin yetişkin örneklem üzerinde yapılan geçerlik ve güvenirlik çalışmasında 

ölçeğin güçlü faktör yapısında sahip olduğu ve güvenirlik kat sayılarının ise .80 ve üzeri olduğu 

görülmüştür. Ölçüt geçerliğine ilişkin bulgular yaşam doyumu ile güçlü, olumlu ve olumsuz duygular 
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ile orta düzeyde ilişki gösterdiğini ortaya koymuştur. Bu çalışmada ölçeğin yetişkin formunun 

ergenlerde geçerlik ve güvenirlik çalışmaıs yapılmıştır.  

Öğrenci Öznel İyi Oluş Ölçeği. Öğrenci Öznel İyi Oluş Ölçeği (ÖÖİÖ; Renshaw vd., 2015) 16 

madde ve dört alt boyuttan oluşan öz-bildirme dayalı bir ölçme aracıdır. Ölçeğin Türk örneklemlerde 

yapılan geçerlik ve güvenirlik çalışması ölçeğin ergenlerde okul odaklı öznel iyi oluşu ölçmede etkili 

bir ölçme aracı olduğunu göstermiştir  (Renshaw & Arslan, 2016). Bu araştırmada ölçüt geçerliliği 

kapsamında kullanılmıştır. 

Analiz Süreci 

Ölçeğin faktör yapısını test etmek amacıyla doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Faktör yapısı test 

edildikten sonra ölçüt geçerliğine bakılmıştır. Korelasyon analizi ölçüt geçerliğini test etmek amacıyla 

kullanılmıştır. Ayrıca güvenirlik analizi için iç tutarlık değerleri ve gizil değişken güvenirlik kat sayısı 

incelenmiştir. Verilerin analizi SPSS v26 ve jamovi v2.3.17 (The jamovi Project, 2022) ile 

gerçekleştirilmiştir. 

Bulgular 

Ölçeğin faktör yapısını test etmek amacıyla yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonuçları Tablo 1’de 

verilmiştir.  

Tablo 1. Doğrulayıcı faktör analiz sonuçları 

Maddeler  Estimate SE Z p Stand. Estimate 

Madde 1 1.402  0.1061  13.22  < .001  0.746  

Madde 2 1.230  0.1006  12.23  < .001  0.702  

Madde 3 1.342  0.1065  12.60  < .001  0.720  

Madde 4 0.668  0.0794  8.41  < .001  0.518  

Madde 5 0.948  0.1147  8.26  < .001  0.515  

Madde 6 1.338  0.1011  13.23  < .001  0.746  

  

Ölçeğin faktör yapısını incelemek için yapılan doğrulayıcı faktör analiz sonuçları ölçeğin faktör yük 

değerlerinin .515 ile .746 arasında değiştiğini göstermiştir. Bu sonuçlar ölçeğin güçlü faktör yapısına 

sahip olduğunu desteklemektedir. Tablo 2’de görüldüğü gibi faktör analiz sonuçları ayrıca ölçeğin 

kabul edilebilir uyum değerlerine sahip olduğunu göstermiştir (χ2 = 39.3, df = 9, p<.001, CFI = .94, 

TLI = .91, RMSEA = .11, SRMR = .042). 

 

Tablo 2. Doğrulayıcı faktör analizine ilişkin uyum değerleri  

        RMSEA 90% CI 

χ² df p CFI TLI SRMR RMSEA Lower Upper 

39.3 9 <.001 .94 .91 .042 .11 .077 .14 
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Ölçeğin ölçüt geçerliği kapsamında öğrenci öznel iyi oluş ile ilişkisine bakılmıştır. Korelasyon analiz 

sonuçları anlamlı yaşam ile öznel iyi oluş arasında pozitif yönde ve anlamlı düzeyde (r= .49, <.001) 

ilişki olduğu görülmüştür. Son olarak ölçeğin güvenirlik çalışması için iç tutarlık ve gizil güvenirlik 

değerine bakılmıştır. Ölçeğin iç tutarlık değeri .82 ve gizil güvenirlik değeri .84 olarak bulunmuştur. 

Bu sonuçlar AYÖ’nün ergenlerde yaşamda anlamı ölçmede geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı 

olduğunu göstermektedir.   

Sonuç, Tartışma ve Öneriler 

Bu çalışmanın amacı ergenlerde Arslan (2020) tarafından geliştirilen Anlamlı Yaşam Ölçeği’nin 

(AYÖ) ergenlerde psikometrik özelliklerini incelemektir. Daha önce yapılan çalışmalar ölçeğin 

yetişkin gruplarında geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermiştir. Bu çalışmada ise 

ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışması ergenler üzerinde yürütülmüştür. Doğrulayıcı faktör analiz 

sonuçları ölçeğin tek faktörden oluştuğunu göstermiştir. Ölçeğin madde yükleri değerleri .51 ile .74 

arasında değişmektedir. Bu açıdan ölçeğin yetişkinlerde olduğu gibi ergenlerde de güçlü faktör 

yapısına sahip olduğu görülmektedir (Field, 2009; Stevens, 2009). Uyum değerleri açısından 

bakıldığında ölçeğin tek faktörlük yapısının kabul edilebilir uyum değerleri ürettiği bulunmuştur 

(Hooper vd., 2008; Kline, 2015).  

Ölçeğin güvenirlik çalışması kapsamında yapılan analiz sonuçları ölçeğin iç tutarlık değerinin .82 ve 

gizil güvenirlik değerinin .84 olduğunu göstermiştir. Bu sonuçlar ölçeğin geliştirme çalışması ile 

paralellik göstermekte ve ölçeğin ergenlerde de güçlü güvenilir değerlerine sahip olduğunu 

göstermektedir. Son olarak ölçeğin ölçüt geçerliği incelenmiş ve analiz sonuçları yaşamda anlamın 

öğrenci iyi oluş ile orta düzeyde ve pozitif yönde anlamlı bir ilişkiye sahip dolduğu görülmüştür. Bu 

sonuçlar Anlamlı Yaşam Ölçeği’nin ergenlerde yaşamda anlamlı ve amacı ölçmede geçerli ve 

güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermiştir. Bu sonuçlarda hareketle uygulayıcı ve 

araştırmacıların bu ölçme aracını ruh sağlığı hizmetleri kapsamında kullanmaları önleyici ve müdahale 

hizmetleri açısından büyük önem taşımaktadır. Genel olarak, bu sonuçlar ölçeğin ergenler arasında 

hayatın anlamını değerlendirmede ve gençlerin ruh sağlığını ve refahını iyileştirmek için pozitif 

psikoloji temelli müdahale hizmetlerinin etkinliğini arttırmada faydalı olabileceğini düşündürmektedir. 

 

KAYNAKLAR 

Albertova, S. M., & Bolekova, V. (2022). Relationships between life satisfaction, happiness and 

meaning in life in pregnancy during COVID-19 pandemic. Journal Of Happiness And Health, 2(2), 

87-97. 

Arslan, G. (2020). Anlamlı Yaşam Ölçeğinin Geliştirilmesi: Anlamlı Yaşama İlişkin Kısa ve Etkili Bir 

Ölçme Aracı. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 56, 227-242. 

https://doi.org/10.21764/ maeuefd.773686 

Arslan, G. (2021). Psychological well-being in college students: Psychometric properties of the Brief 

Inventory of Thriving (BIT) and the Comprehensive Inventory of Thriving (CIT). Journal of School 

and Educational Psychology, 1(1), 6-16. https://doi.org/10.47602/josep.v1i1.6 

Arslan, G., & Wong, P. T. (2022). Measuring personal and social responsibility: An existential 

positive psychology approach. Journal of Happiness and Health, 2(1), 1-11. 

Arslan, G., & Yıldırım, M. (2021). Coronavirus stress, meaningful living, optimism, and depressive 

symptoms: A study of moderated mediation model. Australian Journal of Psychology, 73(2), 113-124. 

https://doi.org/10.1080/00049530.2021.1882273 

Arslan, G., Yıldırım, M., Karataş, Z., Kabasakal, Z., & Kılınç, M. (2022). Meaningful Living to 

Promote Complete Mental Health Among University Students in the Context of the COVID-19 

Pandemic. International Journal of Mental Health and Addiction, 20(2), 930-942. 

https://doi.org/10.1007/s11469-020-00416-8 



6th INTERNATIONAL EDUCATION AND INNOVATIVE SCIENCES CONGRESS 

(November 24-25, 2022 / Burdur Mehmet Akif Ersoy University) 
 

152 

Arslan, G., Yıldırım, M., & Leung, M. M. (2021). Mediating Effect of Personal Meaning in the 

Prediction of Life Satisfaction and Mental Health Problems Based on Coronavirus Suffering. 

Frontiers in Psychology, 12. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.638379 

Baumeister, R. F. (1991). Meanings of Life. Guilford Press. 

Field, A. (2009). Discovering statistics using SPSS. Sage publications. 

Frankl, V. (2000). Man’s search for ultimate meaning. MJF Books. 

Heng, M. A., Fulmer, G. W., Blau, I., & Pereira, A. (2020). Youth purpose, meaning in life, social 

support and life satisfaction among adolescents in Singapore and Israel. Journal of Educational 

Change, 21(2), 299-322. https://doi.org/10.1007/s10833-020-09381-4 

Hooper, D., Coughlan, J., & Mullen, M. R. (2008). Structural equation modelling: Guidelines for 

determining model fit. Electronic Journal of Business Research Methods, 6(1), 53-60. 

The jamovi project (2022). jamovi (Version 2.3) [Computer Software]. Retrieved from 

https://www.jamovi.org 

Kline, R. B. (2015). Principles and practice of structural equation modeling. Guilford. 

Renshaw, T. L., & Arslan, G. (2016). Psychometric Properties of the Student Subjective Wellbeing 

Questionnaire With Turkish Adolescents: A Generalizability Study. Canadian Journal of School 

Psychology, 31(2), 139-151. https://doi.org/10.1177/0829573516634644 

Renshaw, T. L., Long, A. C. J., & Cook, C. R. (2015). Assessing adolescents’ positive psychological 

functioning at school: Development and validation of the Student Subjective Wellbeing Questionnaire. 

School psychology quarterly, 30(4), 534-552. https://doi.org/10.1037/spq0000088 

Seligman, M. E. P. (2002). Authentic happiness: Using the new positive psychology to realize your 

potential for lasting fulfillment. (ss. xiv, 321). Free Press. 

Seligman, M. E. P. (2011). Flourish: A Visionary New Understanding of Happiness and Well-being. 

Free Press. 

Stevens, J. P. (2009). Applied multivariate statistics for the social sciences. Routledge. 

Wong, P. T. P. (2011). Positive psychology 2.0: Towards a balanced interactive model of the good 

life. Canadian Psychology/Psychologie canadienne, 52(2), 69-81. https://doi.org/10.1037/a0022511 

Yıldırım, M., Arslan, G., Green, Z, Ashraf, F., Sugawara, D., Tanhan, A., Asağlı, M., Mai Helmy, & 

Çiçek, İ. (2021). Validation and utility of the Meaning in Life Measure for Turkish university students. 

Journal of Happiness and Health, 1(1), 40-48. https://doi.org/10.47602/johah.v1i1.2 

Yıldırım, M., Arslan, G., & Wong, P. T. P. (2021). Meaningful living, resilience, affective balance, 

and psychological health problems among Turkish young adults during coronavirus pandemic. 

Current Psychology. https://doi.org/10.1007/s12144-020-01244-8 

  



6th INTERNATIONAL EDUCATION AND INNOVATIVE SCIENCES CONGRESS 

(November 24-25, 2022 / Burdur Mehmet Akif Ersoy University) 
 

153 

WALDORF EĞİTİM FELSEFESİNDE ÖĞRETMEN VE ÖĞRETMEN EĞİTİMİ 

PROGRAMLARI 

 

TEACHER AND TEACHER EDUCATION PROGRAMS IN WALDORF EDUCATIONAL 

PHILOSOPHY 

 

Dr. Öğr. Üyesi Derya UYSAL 

 

Yabancı Diller Yüksek Okulu, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Alanya, Türkiye 

ORCID: 0000-0001-5393-5211 

 

ÖZET 

Bu çalışmada alternatif okullara örnek olarak gösterilen ve son yıllarda Türkiye’de yaygınlaşmaya 

başlayan Waldorf okullarında öğretmen konusu ele alınmıştır. Alternatif okulun örneklerinden biri 

olan Waldorf okulları ilk olarak Almanya’da 1919 yılında açılmıştır. Kısa süre içerisinde İngiltere, 

İsviçre, Hollanda ve A.B.D. ’de yayılma göstermiştir. Türkiye’de ise Waldorf okullarının sayısı 

sekizdir ve Antalya, Alanya, Muğla ve İstanbul’da bulunmaktadır. Waldorf okullarının felsefesine 

göre öğretmen özelliklerini tanımlayabilmek için öncelikle bu okulların eğitim felsefesini incelemek 

gerekmektedir. Waldorf okullarının kurucusu olan Rudolf Steiner kendi eğitim felsefesini insan 

bilgeliği (antroposofi) olarak adlandırmaktadır. Waldorf okullarına öğretmen yetiştirilirken okulun 

kurucusu Rudolf Steiner’ın İnsan Bilgeliğine ilişkin öğretileri temel alınmaktadır. Rudolf Steiner 

öğretmenlerin devamlı olarak kendilerini geliştirmeleri ve İnsan Bilgeliğine ilişkin öğretileri 

derinlemesine özümsemeleri gerektiğini belirtmiştir. Waldorf felsefesine göre öğretmen eğitimi, bir 

yandan ruhsal olarak ilham edilmiş büyümeyi ve diğer yandan insanlar arasındaki hayati karşılaşmayı 

anlamlandırmayı amaçlar. Kişisel gelişime yönelik etkinlikler öğretmenlerin kendilerini yenilemesi ve 

tükenmişlikten kaçınabilmeleri için gereklidir. Kanada, Avustralya ve ABD gibi çeşitli ülkelerde farklı 

kademlerde Waldorf öğretmeni yetiştirmeye yönelik merkezler ve enstitüler bulunmaktadır. 

Türkiye’de ise “Eğitim ve sanat Dostları Derneği Waldorf Girişimi İstanbul” tarafından öğretmen 

yetiştirmeye yönelik etkinlikler sunulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Waldorf okulları, Eğitim felsefesi, Öğretmen özellikleri, Öğretmen yetiştirme 

programları 

 

GİRİŞ 

Bu çalışmada alternatif okullara örnek olarak gösterilen ve son yıllarda Türkiye’de yaygınlaşmaya 

başlayan Waldorf okullarında öğretmen konusu ele alınmıştır. Özellikle ulusal alan yazın 

incelendiğinde, Waldorf okullarının din eğitimi (Sanver ve diğerleri, 2016), okullarda benimsenen 

pedagoji (Toraman, 2022) gibi farklı bakış açıları ile ele alınsa da Waldorf eğitiminde öğretmen ve 

öğretmen yetiştirme programlarını konu alan bir çalışmaya ulaşılamamıştır. Çalışma alan yazındaki bu 

boşluğun doldurulması açısından önemlidir. Ayrıca, çalışma Türk Eğitim sisteminin hedeflediği 

öğretmen özelliklerine ve öğretmen eğitimi programlarına yeni bir bakış açısı sunmak açısından 

önemlidir. Çalışmanın amacına uygun olarak bu bildiride öncelikle Waldorf okullarının eğitim 

felsefesi açıklanmıştır. Daha sonra Waldorf okullarında hedeflenen öğretmen nitelikleri açıklanmıştır. 

Son olarak, Waldorf öğretmeni yetiştirme programları hakkında bilgi verilmiştir.  

 

Waldorf Okulları Eğitim Felsefesi 

Alternatif okulun örneklerinden biri olan Waldorf okulları ilk olarak Almanya’da 1919 yılında 

açılmıştır. Kısa süre içerisinde İngiltere, İsviçre, Hollanda ve A.B.D. ’de yayılma göstermiştir 
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(Şimşek, 2018). Türkiye’de ise Waldorf okullarının sayısı sekizdir ve Antalya, Alanya, Muğla ve 

İstanbul’da bulunmaktadır. Waldorf okullarının felsefesine göre öğretmen özelliklerini 

tanımlayabilmek için öncelikle bu okulların eğitim felsefesini incelemek gerekmektedir.  

Waldorf okullarının kurucusu olan Rudolf Steiner kendi eğitim felsefesini insan bilgeliği (antroposofi) 

olarak adlandırmaktadır. Batıda akla dayalı eğitim sisteminin insan duygusunu ve iradesini göz ardı 

ettiğini ve bireyi doğal yaşamdan ayırdığını belirtmiştir. Çocuğun eğitimi bütüncül bir bakış açısı ile 

ele alınmalıdır (Kotaman, 2009).   

Çocuk biriciktir. Başka bir deyişle, her çocuğun ihtiyacı, ilgisi, zayıf ve güçlü yönleri farklıdır. 

Eğitimde amaç rekabet ve yarış olmamalıdır. Bunun yerine çocuğun potansiyeli en üst seviyeye 

ulaştırılmalıdır. Çocuğun entelektüel tarafı kadar özgüveni ve bireyselliği de gelişilmelidir. Eğitim 

bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor becerilere aynı anda odaklanmalı ve bireyin bütüncül olarak gelişimi 

desteklenmelidir. Kısacası, Waldorf felsefesinde çocuk merkezdedir (Ekici, 2015). 

Waldorf eğiminde çocuğun gelişim sürecine uyumlu bir eğitim sunulmaya çalışılmaktadır. Bu eğitime 

göre çocuk yaşamının ilk 7 yılında fiziksel olarak gelişmektedir. Bu süreçte yapılandırılmamış ve 

özgür bir öğrenme ortamına ihtiyaç vardır. Çünkü çocuk bedenine yürümeyi konuşmayı koşmayı; 

kısaca hareket etmeyi öğrenir. Yaşamın ilk 7 yılında fiziksel gelişimin temeli tamamlanır. İnsan 

yaşamının ikinci 7 yılında ise sosyal ve duyuşsal becerileri gelişmeye başlar. Bu dönemde öğrenilecek 

şeyleri çocuğun algılayabileceği şekilde sunmak önemlidir. Daha sonra bilişsel gelişim kendiliğinden 

başlayacaktır (https://internationalwaldorfschool.nl/basic-principles/). Bu felsefeye dayalı olarak 

Waldorf okullarında ilkokul 3. Sınıfa kadar akademik öğrenmeler çok sınırlıdır. Yabancı dil, harfleri 

ve sayıları tanıma aktiviteleri 1. Ve 2. sınıfta yapılırken okuma yazma öğretimi 3. sınıfta 

başlamaktadır (Demirci, & Aslan, 2019). Son olarak, 14-21 yaş ise analitik ve soyut düşünmenin 

geliştiği dönemdir. Çocuk bu dönemde dünyayı düşünerek anlamlandırır 

(https://internationalwaldorfschool.nl/basic-principles/). 

Waldorf eğitim felsefesine göre çocuğun bütüncül gelişiminde sanat önemli bir yer tutmaktadır. Sanat 

öncelikle çocuğun irade, duygu ve düşüncesinin gelişimini, bunun sonucu olarak da benlik gelişimimi 

sağlar. Waldorf eğitim programının felsefesini, “beyin, kalp ve eller” oluşturmaktadır (Ekici, 2015). 

Beyin bilişsel öğrenmeler, kalp duyuşsal ve sosyal öğrenmeler, eller ise fiziksel öğrenmeler ile 

ilgilidir.  

Yaratıcılık ve özgürlük, Waldorf okulları eğitim felsefesinde diğer önemli iki kavramdır. Eğitim süreci 

boyunca çocuğun başkalarının etkisi altında kalmadan kendini ifade etmeyi, yaratıcı ve özgür 

düşünmesin izin verilmesi önemlidir. Öğrencilerin ezberlemek yerine deneyimlemeleri, bilgi yerine 

aktif düşünmeyi sağlayabilmeleri için gerekli fırsatlar sunulur. Eğitim sonucunda birey özgürleşir ve 

kendini tanır (Demirci & Aslan, 2019).  

Değişim, Waldorf felsefesinin önemli kavramlarından bir diğeridir. Hayat sürekli değişim 

içerisindedir. Bu nedenle hiçbir şey dogma ya da tabu olarak kalamaz, değerlendirilemez. Çocuk bu 

değişime uyum sağlamayı öğrenmelidir çünkü hayatta kalabilmek için buna ihtiyacı vardır. Bu 

nedenle Waldorf okullarında derslerin içeriği hayata göre hazırlanır; çağın, toplumun ortamın 

ihtiyaçları içeriği belirlemede önemlidir. Çocuklar gerçek hayattan kopmamalı, sorunların farkında 

olmalı ve onlarla yüzleşmeyi bilmelidir (Şimşek, 2018). Ayrıca, her eğitim merkezi bulunduğu 

coğrafyanın ve kültürün özelliklerine göre verdiği eğitimin özelliklerini belirleyebilmektedir (Demirci, 

& Aslan, 2019). 

Eğitim felsefesinin geleneksel eğitimden farklılaştığı bir eğitim anlayışı geleneksel öğretimden 

farklılaşmış öğretmen rollerini de gerektirmektedir. Bu çalışmanın amacı Waldorf Öğretmen 

Yetiştirme Programları hakkında bilgi vermektir. İlerleyen bölümde öncelikle Waldorf eğitim 

felsefesine göre öğretmen rolleri tanımlanacak, daha sonra örnek bir öğretmen yetiştirme programı 

hakkında bilgi verilecektir.  
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Waldorf Eğitim Felsefesi ve Öğretmen 

Waldorf okullarına öğretmen yetiştirilirken okulun kurucusu Rudolf Steiner’ın İnsan Bilgeliğine 

ilişkin öğretileri temel alınmaktadır. Rudolf Steiner öğretmenlerin devamlı olarak kendilerini 

geliştirmeleri ve İnsan Bilgeliğine ilişkin öğretileri derinlemesine özümsemeleri gerektiğini 

belirtmiştir. Bu öğretiler eğitme eylemi uygulamaya döküldüğünde temel oluşturacaktır. Başka deyişle 

“öğretme sanatı”nın temelini oluşturacaktır. Öğretmenin derinlemesine araştırdığı ve aktardığı bilişsel-

düşünsel içerik ile pratiğe dökülmüş eğitim arasında bir bağlantı bulunmalıdır. Bu nedenle, öğretmen 

işe insanı tanıyarak ve içselleştirerek başlamalıdır. Öğretmen bireyi tam olarak tanıdıktan sonra 

içeriğin farkına varır. İnsan bilgeliğine ilişkin öğretiler öğretmenin çocuğa farklı bir tavırla 

yaklaşmasını sağlayacaktır (Goldshmidt, 2017) .  

İnsan bilgeliği felsefesi öğretilirken odaklanılan konular şu şekildedir: epistemoloji ve özgürlük 

felsefesi, insanoğlunun üç gelişim dönemi (1-7, 7-14 ve 14-21), düşünme, hissetme ve razı olma, 

büyüme aşamaları, insanoğlu ve doğa, bilincin doğuşu ve evrimi, karma ve reenkarnasyon, evrensel 

din. Öğretmen eğitimine dahil edilen bu konular öğretmen adayının mevcut değerlerini ve gerçekliğini 

sorgulamayı ve sınırlarını genişletmeyi amaçlar. Öğretmen bu eğitim sonucunda var olanı kabul 

etmeyi değil anlamlandırmayı öğrenir. İnsan bilgeliği öğretileri öğretmen eğitiminin ilk yılında verilir. 

İki senelik programda ise öğretmen mesleki gelişim programlarına paralel olarak verilir (Mazzone, 

1999). 

Waldorf öğretmenleri kişisel gelişimi sadece bireysel düzeyde değerlendirmemeli nitelikli öğretmen 

olmanın önemli bir yapıtaşı olarak görmelidir. Örnek vermek gerekirse, ilköğretim düzeyinde ana 

derslerin 8 yıl boyunca aynı öğretmen tarafından verilmesi sağlanır. Böylece öğretmen-öğrenci 

arasında yakınlık ve devamlılık sağlanır. Ancak, öğretmenlerin rolleri ve beklentileri çocuğun gelişim 

dönemine göre farklılık gösterir. Öğretmenin çocuğun farklı gelişim dönemlerine ilişkin beklentileri 

karşılayabilmesi için öğretmenin sürekli olarak kendini geliştirmesi gerekmektedir (Easton, 1997).  

Waldorf anaokullarında ve okullarında çalışan öğretmenler başlangıçta, Steiner'in “insanın 

incelenmesi” olarak adlandırdığı yaklaşımın temeli olarak tezahür eden manevi eğitim felsefesinden 

ilham alabilmelidir. Waldorf felsefesine göre öğretmen eğitimi, bir yandan ruhsal olarak ilham edilmiş 

büyümeyi ve diğer yandan insanlar arasındaki hayati karşılaşmayı anlamlandırmayı amaçlar. Bunun 

iyi bir örneği, Waldorf okullarında ders kitaplarının olmamasıdır. Bunun yerine, kitaplar eğitimcilerin 

ve öğrencilerin karşılaşmasının bir sonucu olarak yine öğretmenler ve öğrenciler tarafından 

oluşturulur. Prensip olarak, her alanda ve her yaşta öğrenme süreci, bu öğrenme süresi boyunca 

birlikte çalışan çocuklara ve eğitimcilere benzersiz şekilde uygun, kendi tek seferlik ders kitabını 

oluşturmalıdır. Bu uygulama Rudolf Steiner döneminde sürdürülmesine rağmen günümüzde Waldorf 

okulları hali hazırdaki standart materyalleri kullanılmaları konusunda eleştirilmektedir. Bu durum 

Waldorf eğitiminin ilk kurulduğu yıllardaki gibi kalması ve çağın gerekliklerine göre yenilenmemesi 

sonucu ortaya çıkmıştır (Goldshmidt, 2017). 

Waldorf öğretmen eğitimi programı kapsamında öğretmen adayı Waldorf pedagojisini özümser. 

Geleneksel öğretmen eğitiminde öğretmen adayları öncelikle öğretim programını, daha sonra yöntem 

teknikleri ve son olarak eğitim felsefesini çalışırlar. Ancak Waldorf öğretmen eğitiminde bu sıra 

sondan başa şekildedir. İlk olarak öğretmen adayı kim sorusuna cevap arar. “Ben öğretmen olarak 

kimim?” ya da “çocuk öğrenci olarak kim?” soruları sorulur. Diğer konular (sırasıyla eğitim felsefesi, 

yöntem ve teknikler ve öğretim programı) yine insan bilgeliği ile ilişkilendirilerek sunulur ve çocuğun 

gelişim dönemlerine göre farklılaşır (Mazzone, 1999). 

Waldorf eğitiminin bu anlamda öğretmenler için hem ilham verici hem de zorlayıcı olduğu 

söylenebilir. Kişisel gelişime yönelik etkinlikler öğretmenlerin kendilerini yenilemesi ve 

tükenmişlikten kaçınabilmeleri için gereklidir. Bunun yanında öğretmenin hem çocuk öğrenmesinde 

hem de ileriki kademelerde sanatın önemini kavraması gerekmektedir. Sanatsal faaliyetler için 

düşünme, hissetme ve yapma becerileri koordineli şekilde ve bir disiplin halinde devam etmelidir. Bu 

faaliyetler sayesinde Waldorf öğretmenleri kendi yarattıkları estetik öğrenme ortamında çocuğun 

işbirliği becerileri ve yaratıcı düşünme becerisini kazanmasını sağlar. Öğretmenler öğrenme-öğretme 
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sürecinde karar verici konumunda oldukları için hem iş doyumları hem de verimlilikleri yüksektir 

(Easton, 1997). 

Rudolf Steiner bir öğretmende olması gereken en önemli niteliğin öğretme hevesi olduğunu 

belirtmiştir. İçinde öğretme hevesi olan öğretmen bu hevesi çocuklara da yansıtacaktır ve çocukların 

öğrenme hevesini tetikleyecektir. Bu nedenle, öğretmenlerin sorumluluklarının farkında olmaları ve 

öğretmenlik mesleğini yapma konusunda doğru karar vermiş olmaları gerekmektedir (Koca & Ünal, 

2018). Öğretmenin rolü ‘her çocuğun içinde bulunan gerçek öğrenme sevgisini ortaya çıkarmaktır 

(Ekici, 2015). 

Bu anlamda Waldorf öğretmenleri çocuklar tarafından bir düşünür olarak algılanırlar. Öğretmen bir 

düşünür olmanın yanında bir şair, sanatçı, müzisyen ve çevre dostudur. Öğretmen çocuğun doğaya ve 

gelişime uyumlu hale gelmesine yardımcı olur. Öğrenci dünyayı keşfetmeye teşvik edilir ve bunu 

sağlayabilmek için farklı gelişim dönemlerine uygun yöntemler kullanılır. Örneğin, ilk çocukluk 

döneminde öğretmenler çocuklara direktif vermezler. Bu dönemde akademik beceriler öğretilmez. 

Oyun hâkimdir. Çünkü çocuk bu dönemde oyunla dünyayı keşfeder. Okul öncesi dönemde çocuklar 

büyümeye acele etmeyen çocuklar olmalıdır (Koca & Ünal, 2018). 

Waldorf pedagojisine göre öğretmen çocuğun sadece akademik gelişimini desteklemez, sosyal, 

duygusal ve fizyolojik gelişimini de destekler. Çocuğun bir yönü diğerlerinden baskın olursa bütün 

bozulacak ve zararlı hale gelecektir. Waldorf öğretmenleri çocuğun bütününü korumak için hangi 

yönünün desteklenmesi gerektiğini bilir ve ona göre önlem alırlar. Bütün bunlarla ilgili olarak 

öğretmen kültürel, sosyal gelişmelerden haberdar olmalı ve temel tıp bilgisine sahip olmalıdır 

(Kotaman, 2009). 

Waldorf okullarında öğretmenlerden beklenenleri kısaca özetlemek gerekirse, öğretmenler içsel ve 

mekanik olmayan bir düşünme biçimine sahip olmalıdır. Bu düşünce şekli öğretmenin gerçekliğe 

ruhsal olarak yakınlaşabilmesi için önemlidir. Modern yaklaşımlara göre yetişmiş bilimsel bakış 

açısına sahip öğretmenler sadece detayları incelerler. Waldorf öğretmeni ise bu alışkanlığın üstesinden 

gelmiş ve yaşamdaki daha büyük sorunlar ve detaylar arasında bağlantı kurmayı öğrenmiş olmalıdır 

(Kaya & Gündüz, 2015). 

Center for anstrosophy (2021) Waldorf öğretmeni olmak için gerekli nitelikleri şu şekilde sıralamıştır: 

Tamamen yeni bir yaklaşımla öğrenmeye ve öğretmeye hevesli olmak 

Kendi içsel süreçlerini çalışma ve dönüştürebilme 

Meslektaşları ile eşit sorumluluk almaya ve okulun bütün alanlarında sorumluluk almaya razı olma 

Güven verici ve sabırlı olma 

Sanatı kullanarak, estetik şekilde öğretme becerisi  

Samimi bir mizah duygusu 

Waldorf öğretmen eğitimi programları  

Waldorf öğretmeni olabilmek için en az bir lisans programı mezunu olarak Waldorf Öğretmen 

Yetiştirme Enstitüsüne başvurmak ve 1060 saatlik sertifika programını başarı ile tamamlamak 

gerekmektedir. Waldorf Öğretmeni Sertifika programı, Steiner’ın öğretileri, çocuk gelişimi, Waldorf 

yaklaşımı ve öğretmenin kültürel gelişimine odaklanan bütüncül bir programdır. Bu süreç Waldorf 

öğretmen adayının teorik eğitimi, Waldorf okullarında gözlem ve Waldorf okullarında uygulamayı 

kapsamaktadır. Bu süreci başarı ile tamamlayan Waldorf öğretmen adayları sertifikalarını alarak 

öğretmenlik yapabilmektedir (Wessling, 2005). Center for anstrosophy (2021) Waldorf öğretmeni 

olmak için gerekli şartları üç aşamada açıklanmıştır. Aday öğretmen öncelikle İnsan bilgeliğine ilişkin 

öğretileri alır, sonrasında okul öncesi, ilköğretim veya lise öğretmenliğine ilişkin eğitimi alır ve son 

olarak yenilenme kurslarına devam eder. 

Waldorf öğretmen eğitimine yönelik Center for Anstrosophy (2022) tarafından verilen programlar 

aşağıdaki gibidir: 
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Waldorf Öğretmen eğitimine giden köprüler (Building bridges to Waldorf Teacher Education): 

Uygulayıcı öğretmenlere çalışma, grup tartışması ve sanat uygulamaları yoluyla Waldorf eğitiminin 

antroposofik temellerini tanıtmak için tasarlanmış bir dizi atölye çalışmasını içermektedir. Temaların 

sürekliliği oturumlar boyunca korunur. Felsefi içerik ve program içeriği sanatsal uygulama ile 

tamamlanır. 

Çevrim içi keşifler 2022 (Explorations Online 2022): Ebeveynlere, yöneticilere ve resmi ve bağımsız 

Waldorf okullarındaki yeni öğretmenlere ve ayrıca çocuklara evde eğitim verenlere yöneliktir. 

Çevrimiçi formatı ile temel araştırmalardaki bu kurs, ilgili bütün insanlara açıktır. Kurs temel 

antropoloji ve sanat anlayışlarını derinleştirmenin anlamlı ve pratik bir yolunu sunmakta ve aynı 

zamanda okullarda ve toplumda karşı karşıya kalınan güncel sorunları değerlendirme fırsatı 

sunmaktadır. Bu temel program, ileri öğretmen eğitimi programları için giriş şartlarını karşılar. 

Yenilenme kursları: Bu iki haftalık mesleki gelişim programı, öncelikle bağımsız ve kamu Waldorf 

okulları öğretmenleri, yöneticileri, ebeveynleri ve yönetim kurulu üyelerini desteklemek için 

tasarlanmıştır. Aynı zamanda hayatlarını Antropozofi aracılığıyla zenginleştirmek ve derinleştirmek 

isteyenlere de açıktır ve çok çeşitli akademik, sanatsal ve uygulamalı kurslar sunar.  

Bunun dışında Kanada, Avustralya ve ABD gibi çeşitli ülkelerde farklı kademlerde Waldorf öğretmeni 

yetiştirmeye yönelik merkezler ve enstitüler bulunmaktadır. Türkiye’de ise “Eğitim ve sanat Dostları 

Derneği Waldorf Girişimi İstanbul” tarafından öğretmen yetiştirmeye yönelik etkinlikler 

sunulmaktadır (https://egitimsanatidostlari.org/portfolio/ogretmen-egitimi/). Türkiye’de yetkili kurum 

olan bu derneğin sayfasında verilen bilgiye göre okul öncesi öğretmeni olmak için 550-600 saat, 

öğretmen eğitimcisi olmak için ise 880-1000 saatlik eğitimi tamamlamak, bitirme projesi yazmak ve 

Waldorf okullarında staj yapmak gerekmektedir. Kurum IASWECE (Uluslararası Steiner/Waldorf 

Erken Çocukluk Eğitimi Birliği) ile işbirliği içinde bu eğitimleri vermektedir. 

Kuzey Amerika’da Waldorf öğretmen yetiştirme programlarından sorumlu kurum ASSOCIATION 

OF WALDORF SCHOOLS OF NORTH AMERICA’dır (https://www.waldorfeducation.org/). Bu 

kurumun sitesi incelendiğinde 21 kurum tarafından Waldorf öğretmen eğitimi programı sunulduğu 

görülmektedir. İspanya, Meksika, Kanada gibi farklı ülkelerden kurumlar ASSOCIATION OF 

WALDORF SCHOOLS OF NORTH AMERICA’ya bağlı olarak bu programları sunmaktadır. 

Waldorf öğretmeni yetiştirme programlarının daha çok okul öncesi dönemi için verildiği 

anlaşılmaktadır. Çünkü kurumun sayfasında verilen bilgiye göre 21 kurumdan sadece 3 tanesinde lise 

öğretmenliği programı bulunmaktadır. 

Waldorf öğretmen eğitimi sertifika programı veren kurumlardan biri Antioch üniversitesidir. Bu 

kurum ilköğretim seviyesinde Waldorf öğretmeni yetiştirmektedir. Eğitimi tamamlayıp sertifika 

almaya hak kazanan birey sınıf öğretmeni ya da alan öğretmeni olabilmektedir (yabancı dil, fizik ya da 

el işleri gibi). Program, Waldorf programının çocuğun bilişsel, duygusal ve ahlaki ihtiyaçlarını nasıl 

karşıladığına dair derinlemesine bir çalışma içerir. Waldorf eğitimi ve antropozinin teorik temelleri 

araştırılırken grup çalışmaları, bağımsız çalışma ve pratik deneyim birleştirilir. Ayrıca, öğrencinin 

kişisel deneyimlerle, içgörü ve araştırmaya katkıda bulunduğu bir öğrenme topluluğu oluşturmak 

amaçtır. Kurs eğitmenleri, sınıf uygulamasından ortaya çıkan bilgileri eğitime dâhil eder ve öğretme 

sanatında ve kişisel gelişimde yaratıcılığı geliştirecek sanatsal kurslar verir. 3 farklı şekilde verilen 

eğitime ilişkin ayrıntılar Tablo 1’de sunulmuştur 

(https://www.antioch.edu/academics/education/certificates/waldorf-certificate/). 

  

https://egitimsanatidostlari.org/portfolio/ogretmen-egitimi/
https://www.waldorfeducation.org/
https://www.antioch.edu/academics/education/certificates/waldorf-certificate/
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Tablo 1. Antioch üniversitesi Waldorf öğretmen eğitimi sertifika programları 

 Bir yıllık program (13 ay) Yarı zamanlı yaz 

programı (6 aylık) 

Güz ve yaz birleşik 

program-iyileşme 

programı ile (17 

aylık) 

Kredi 

sayısı 

28 kredi, 4 dönem 28 kredi 28 kredi 

Hedef 

kitle 

Waldorf öğretmenlik deneyimi 

olmayan öğretmen adayları 

veya  

Waldorf okullarında çalışan 1 

yıl izin alabilecek öğretmenler 

Güz dönemindeki derslere 

gelemeyenler için 

Deneyimli Waldorf 

öğretmenleri ve 

antropozi 

uygulayıcıları için 

Verilen 

sertifika 

AWSNA onaylı sertifika ve 

New Hampshire eyaleti 

sertifikası 

AWSNA onaylı sertifika  

ön şart Lisans mezunu olmak ya da 60 

kredilik waldorf öğretmen 

eğitimi almış olmak ve öğretme 

deneyimi olmak 

Lisans mezunu olmak ya 

da 60 kredilik waldorf 

öğretmen eğitimi almış 

olmak ve öğretme 

deneyimi olmak 

5-7 yıllık antropozi 

deneyimi ya da 4 yıllık 

Camphill programını 

tamamlamış olmak 

Dersler 

(1. 

Dönem) 

Antropozofi: Projektif 

Geometri 

İnsan gelişimi 

Gelişen Bilinç I 

Öritmi I 

Konuşma I 

Modelleme I 

Kredisiz kurslar (Şarkı söyleme 

vb.) 

Öritmi I 

Araştırma 

İnsan gelişimi 

Geometri 

Boyama I 

Konuşma I 

Artı kredisiz kurslar 

(Bothmer, Singing, vb.) 

 

Dersler 

(2. 

Dönem) 

Waldorf Müfredatı Hazırlık I  

Gelişen Bilinç II 

Resim çizme 

Tablo 

Oberufer OyunU 

Bugünün Çocuğu 

Ortaokul Çizimi Atölyesi 

Heykel Modelleme 

Profesyonel Seminer 

Seçmeli (önerilen: Hareket ve 

Öykü Anlatımı) 

Sosyal Yenileme Eğitimi 

(çevrimiçi kurs) 

 

Dersler 

(3. 

Dönem 

Waldorf Programı II 

Waldorf Yönetimi 

Okuma ve Matematikte 

Waldorf Yöntemleri 

El işi 

Staj ve Mesleki Seminer 

Konuşma II 

Resim çizme 

Gelişen Bilinç II 

İlköğretim Müfredatı 

Semineri 

Boyama II 

Kredisiz kurslar (Bothmer, 

Şarkı söyleme, Öritmi, vb.) 

 

Dersler 

(4. 

Dönem) 

İnsan Deneyiminin Temelleri 

Vakıflara eşlik edecek sanatlar 

Bilim programı 

Konuşma 2 

Ergen 

Staj uygulaması  
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Müzik programı 

Kredisiz kurslar (Bothmer 

Jimnastik/Oyunlar, vb.) 

Dersler 

(5. 

Dönem) 

 Vakıflar 

Matematik ve Dil Sanatları 

Bilim Müfredatı 

Müzik Müfredatı (Sertifika 

öğrencileri için isteğe 

bağlı) 

Ergen 

Vakıflara eşlik edecek 

sanatlar 

Kredisiz kurslar (Bothmer, 

Today's Child, Singing, 

vb.) 

 

*Camphill programı: Özel Gereksinimli Bireylerin modern toplum yaşamı içinde gizlenme gereği 

duymadığı, eğitimlerin oturarak değil uygulanarak yapıldığı, doğa ile içi içe yaşanan, kuş sesleri ile 

uyanılan bir yer. 

*Öritmi: Waldorf felsefesine dayalı bir performans sanatı 
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EXTENDED ABSTRACT 

Major focus of this study is on “teachers in Waldorf schools”. Waldorf school is shown as an example 

to alternative schools and has started to become widespread in Turkey in recent years. Examining the 

related body of Turkish literature on Waldorf schools, it was concluded that although Waldorf schools 

were handled with different perspectives such as religious education and pedagogy adopted in schools, 

a study on teacher and teacher training programs in Waldorf education has not been found. The study 

is important in terms of filling in this gap in the literature. In addition, the study is important in terms 

of presenting a new perspective on teacher characteristics and teacher education programs targeted by 

the Turkish Education system. In line with the aim of the study, the educational philosophy of Waldorf 

schools is explained first. Then, the targeted teacher qualifications in Waldorf schools are presented. 

Finally, information is given about Waldorf teacher training programs. 

Waldorf education philosophy and teacher characteristics 

The first Waldorf school was opened in 1919, Germany and it was followed up with the schools in 

Switzerland, Holland, and The USA. Waldorf schools in Turkey are in Antalya, Alanya, Muğla, and 

İstanbul. There is a need for examining the education philosophy of Waldorf schools in order to define 

teacher qualities in Waldorf Schools. Anthroposophy named by the founder of the schools, Rudolf 

Steiner, means “wisdom of the human being” and it is the body of spiritual teaching that underlies 

Waldorf Education. Rudolf Steiner criticized reason-based education system in Western countries. He 

stated that the education system based on reason in the West ignores human emotion and will and 

separates the individual from natural life. The education of the child should be approached from a 

holistic perspective. 

While training teachers for Waldorf schools, the teachings of Rudolf Steiner on Human Wisdom are 

based. Rudolf Steiner stated that teachers should constantly improve themselves and deeply absorb the 

teachings of Human Wisdom. The subjects focused on while teaching the philosophy of human 

wisdom are as follows: epistemology and philosophy of freedom, the three developmental stages of 

human beings (1-7, 7-14 and 14-21), thinking, feeling and consent, stages of growth, human being and 

nature, the birth and evolution of consciousness, karma and reincarnation, and universal religion. 

These topics, which are included in teacher education, aim to encourage teacher candidates to question 

their current values and reality and to expand their boundaries. According to the Waldorf philosophy, 

teacher education aims at spiritually inspired growth on the one hand and on the other to make sense 

of the vital encounter between people. In this sense, Waldorf education can be said to be both inspiring 

and challenging for teachers. Activities for personal development are necessary for teachers to renew 

themselves and avoid burnout. In addition, the teacher needs to understand the importance of art both 

in child learning and in further stages. Thinking, feeling and doing skills for artistic activities should 

continue in a coordinated and disciplined manner. 

Rudolf Steiner stated that the most important quality of a teacher is the enthusiasm for teaching. The 

teacher, who has an enthusiasm for teaching, will reflect this enthusiasm on the children and will 

trigger the children's enthusiasm for learning. For this reason, teachers should be aware of their 

responsibilities and make the right decision to start the teaching profession. To briefly summarize 

what is expected of teachers in Waldorf schools, teachers should have an internal and non-mechanical 

way of thinking. This way of thinking is important for the teacher to get closer to reality spiritually. 
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Teachers with a scientific point of view, trained according to modern approaches, only examine the 

details. The Waldorf teacher, on the other hand, must have overcome this habit and learned to make 

connections between larger problems and details in life. 

Waldorf Teacher Training Programs 

In order to become a Waldorf teacher, it is necessary to apply to the Waldorf Teacher Training 

Institute as a graduate of at least one undergraduate program and to successfully complete the 1060-

hour certificate program. The Waldorf Teacher Certificate program is a holistic program that focuses 

on Steiner's teachings, child development, the Waldorf approach, and the cultural development of the 

teacher. This process includes the theoretical education of the Waldorf teacher candidate, observation 

in Waldorf schools and practice in Waldorf schools. Waldorf teacher candidates who successfully 

complete this process can become a teacher by receiving their certificates. According to Center for 

Anstrosophy, the requirements for becoming a Waldorf teacher are explained in three stages. The 

prospective teacher first receives teachings on Human wisdom, then takes pre-school, elementary or 

high school teaching training, and finally attends regeneration courses. The programs offered by the 

Center for Anstrosophy are as follows: 

Building bridges to Waldorf Teacher Education: includes a series of workshops designed to 

introduce practicing teachers to the anthroposophical foundations of Waldorf education through study, 

group discussion, and art practices. The continuity of themes is maintained throughout the sessions. 

Philosophical content and program content are complemented by artistic practice. 

Discoveries Online 2022 (Explorations Online 2022): for parents, administrators and new teachers at 

public and independent Waldorf schools, as well as homeschooling children. With its online format, 

this course in basic research is open to all interested people. The course provides a meaningful and 

practical way to deepen basic understandings of anthropology and art, as well as an opportunity to 

assess current issues faced in schools and society. This core program meets the entry requirements for 

further teacher education programmes. 

Regeneration courses: This two-week professional development program is primarily designed to 

support teachers, administrators, parents and board members of independent and public Waldorf 

schools. It is also open to those who wish to enrich and deepen their lives through Anthroposophy and 

offers a wide range of academic, artistic and applied courses. 

Apart from this, there are centers and institutes for training Waldorf teachers at different levels in 

various countries such as Canada, Australia and the USA. In Turkey, activities for teacher training are 

offered by the "Friends of Education and Art Association Waldorf Initiative Istanbul" 

(https://egitimsanatidostlari.org/portfolio/ogretmen-egitimi/). According to the information given on 

the page of this association, it is necessary to complete 550-600 hours of education to become a pre-

school teacher, and 880-1000 hours to become a teacher educator, write a graduation project and do 

internship at Waldorf schools. The institution provides these trainings in cooperation with IASWECE 

(International Steiner/Waldorf Early Childhood Education Association). 

Keywords: Waldorf schools, Educational philosophy, Teacher characteristics, Teacher training 

programs. 
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ÖZET 

Bu araştırmada okul yöneticilerinin gözünden yöneticilik mesleğinin ilk yıllarında yaşananlar betimsel 

bir yöntemle incelenmiştir. Çalışmada yöneticilerin mesleklerinin ilk yıllarında yaşadıklarına 

yükledikleri anlamın açığa çıkarılması için nitel desen türlerinden olgubilim kullanılmıştır. 

Araştırmanın çalışma grubunu Burdur merkez ve Tefenni ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 

kamu okullarında görev yapan okul yöneticileri içerisinden katılmaya gönüllü olan 25 yönetici 

(müdür/müdür yardımcısı) oluşturmaktadır. Çalışmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşme tekniği 

ile toplanmıştır. Araştırma kapsamında elde edilen nitel veriler betimsel analiz yöntemiyle 

çözümlenmiş, içerik analiziyle birbirine benzeyen veriler belirli temalar çerçevesinde bir araya 

getirilmiştir. Araştırma sonucuna göre yöneticiler meslekteki ilk yıllarında istenmeyen veli tavırları, 

öğrenci problemleri, artan iş yükü, kendine zaman ayıramama ve aileyi ikinci plana koyma 

sorunlarıyla karşılaşmışlardır. Bu sorunlara en çok tecrübeli yöneticilerle fikir alışverişinde bulunarak 

çözüm bulmuşlardır. 

Anahtar Sözcükler: Yöneticilik Mesleği, mesleğin ilk yılı, mesleki memnuniyet. 

 

ABSTRACT  

The aim of the study is to determine the experiences of the school managers in the first years of the 

managing profession. In the study, status pattern from the types of qualitative designs was used to 

reveal the meaning that school managers attributed to their experiences in the first years of their 

profession. The participants in this study consisted of 25 school managers (school heads/deputy heads) 

working in the public schools of the Ministry of National Education in city centre and Tefenni districts 

in Burdur. The sample for this study included voluntary participants. The data of the study were 

collected by semi-structured interview technique. As part of the study, the acquired qualitative data 

has been tested using both the descriptive analysis method and content analysis. Themes have been 

organized under each discourse question after checking and defining the processes. According to the 

results of the research, managers encountered unwanted parental attitudes, student problems, increased 

workload, inability to devote time to themselves and problems of putting the family on the second plan 

in their first years in the profession. They have found solutions to these problems by exchanging ideas 

with the most experienced managers. 

Key Words: Management profession, first year of profession, professional satisfaction. 
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GİRİŞ 

Toplumların kurucuları, mesleki ve insani yönden üstün niteliklere sahip bireyler olacaktır. Bu 

anlamda örgütlerin canlılık ve yaratıcılığını devam ettirebilmesi, yaşam boyu öğrenme, öğrenen örgüt 

olma, risk alma, dönüşüm ve gelişme çabası içinde olan meslek çalışanlarına sahip olması gerekliliği 

açıktır. Meslek, insanların sosyal statüsüne bakılmaksızın sadece yaşamı sürdürmek için gerekli geliri 

sağlayan bir iş ya da uğraş (Şahin, 2009) anlamında kullanılırken, Hodson ve Sullivan (2002) mesleği 

yüksek statüye sahip, bilgi temelli iş olarak tanımlamaktadır. Eğitim ve beşeri sermaye kalkınmanın en 

temel konularından birisini oluşturmaktadır (Abdullah, 2013). Eğitim örgütlerinde yöneticilik mesleği; 

yönetim süreçlerinin etkili olarak gerçekleştirilmesini ve çalışanlara liderlik yapılmasını sağlayarak, 

örgütün amaç ve hedeflerine ulaşılmasına katkıda bulunduğu için önem taşır.  

Okul yönetiminin dünya genelinde profesyonel bir meslek özelliği kazanması yirminci yüzyılda 

başlamıştır (Şimşek, 2002). Ülkeler arasında okul yönetici seçme sistemleri arasında farklılıklar 

olduğu söylenebilir. Türkiye’de müdür, müdür yardımcılığına ilk defa görevlendirilecekler Millî 

Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (EKYS)’na girerek 

atanmaktadır ve Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve 

Görevlendirme Yönetmeliğinin 7’nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde; “Adaylık dâhil en az 

iki yıl öğretmen olarak görev yapmış olmak” hükmü yer almaktadır (MEB, 2022).  

Milli Eğitim Bakanlığında yönetici olarak görev alan okul yöneticileri mesleğe başladıkları ilk andan 

itibaren farklı sorunlarla karşılaşabilmektedir. Okul yöneticilerinin okul yönetiminde karşılaştıkları 

sorunlar görev yaptıkları okullara ve okulların bulunduğu coğrafi bölgeye, kır-kent okulu oluşu ile 

bulundukları yerin gelişmişlik düzeyine göre farklılaşmaktadır (Gümüşeli, 2001). Okul içi ve dışı 

baskı öğelerinin etkisiyle okul yöneticiliği rolünde zamanla zedelenmeler ve eksilmeler yaşanmakta ve 

bu durum onlarda kariyer hedeflerinden vazgeçmeye kadar uzanabilen stres, kaygı ve baskı 

duygularını yaratmaktadır (Gajda ve Militello, 2008). Bazı noktalarda okul yöneticileri çeşitli 

görevleriyle ilgili başarı beklentilerini karşılayamayacaklarını düşünmekte ve hayal kırıklığına 

uğradığını, tükendiğini ve başarısız olduğunu hissedebilmektedirler. Bu gibi nedenlerle bazı okul 

yöneticileri okul yöneticiliğinden vazgeçmeyi düşünürken bazıları ise savaşmayı veya işyerlerinde 

onlara dayatılan yüklere katlanmayı öğrenmektedirler (Friedman, 2002). Okul yöneticilerinin daha çok 

mesleğin ilk yıllarında istifa etmeleri nedeniyle bu dönemi başarılı bir şekilde atlatabilmelerinin 

önemine değinen Demirbilek ve Bakioğlu (2019) çalışmasında müdür yardımcılığından istifa 

edenlerin çoğunluğunun erkeklerden oluştuğu ve genelde kariyerlerinin başlangıç basamağında (1-3 

yıl) istifa ettikleri sonucuna ulaşmıştır. Ayrıca bu araştırmada müdür yardımcılığını bırakanların büyük 

bir bölümü idari evrak işlerinin fazla olduğunu, görev alanı dışı işlerle uğraştıklarını; önlerinde kariyer 

engeli olarak mülakat ve siyasi-ideolojik engellerin olduğunu, müdür yardımcılığını kariyer olarak 

görmediklerini belirtmişlerdir. Bunun yanında müdür yardımcılığı görevinde bulunanların çoğunluğu 

zihinsel-duygusal tükenme yaşadıklarını ve bu nedenle görevlerine dönmeyi düşünmediklerini 

belirtmiştir. Bakioğlu’na (1994) göre okul yöneticileri, özellikle kariyerlerinin başlangıç evresinde 

önceki yönetici zamanında benimsenen değer yargılarını değiştirme, günlük işlemler ile uğraşma, 

halkla ilişkiler, öğretim programı ve veliler ile ilgili sorunları büyük zorluklar olarak görmekte ve 

belirsizlik, şaşkınlık yaşamaktadır. Yöneticiliğe giriş sonrası ilk yılların yarattığı rol belirsizliği ve 

şaşkınlığının neden olduğu yöneticilik görevini bırakma eylemi tüm çalışmalarda ortaktır ve bu durum 

okul yöneticiliğindeki ilk yılların, göreve devam etme kararını etkilediğini göstermektedir (Hart, 1993; 

Reeves, Moos, ve Forrest, 1998; Weindling, 2000). 

Deneyimli okul yöneticiler için bile, sorunları düşünmek, mantıklı politikalar oluşturmak kolay bir iş 

değildir (Gaynor, 2012). Bu durumun en temel sebebi, okulların çok amaçlı yapılar olması ve temel 

girdisinin insan olmasıdır. Eğitim yönetiminin bir bilim olarak algılanması, okul yöneticilerinin 

örgütsel amaçların gerçekleştirilmesini sağlayan eğitim liderleri ve ekibi olarak kabul edilmesi buna 

bağlı olarak önem kazanmaktadır (Taymaz, 2003 ve Bursalıoğlu, 2013).  
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Türkiye’de 27-29 Eylül 1993 tarihleri arasında toplanan On dördüncü Milli Eğitim Şurası’nın ana 

temalarından birini Eğitim Yöneticiliği ve Eğitim Yöneticisinin Yetiştirilmesi oluşturmuş, okul 

yöneticiliğinin meslekleşmesine yönelik önemli kararlar alınmıştır. Yapılan tüm iyileştirmelere 

rağmen her meslekte olduğu gibi okul yöneticiliğine yeni başlayan bireyleri zorlu süreçler 

beklemektedir. Okul yöneticilerinin karşılaştığı sorunları belirlemek ve bunların çözümüne öneriler 

geliştirmeye yönelik Aktaş, 2007 ; Arslan, 2019 ;  Çınkır, 2010 ;  Daresh, 1986 ; Daresh ve Male, 

2000 ; Demirbilek ve Bakiroğlu, 2019 ; Draper, 2000 ; Gümüşeli, 2001 ; Karakütük ve Özbal, 2019 ; 

Karaoğlu, 2020 ;  Memduhoğlu ve Meriç, 2012 ; Parkay ve Currie, 1992 ; Sarıce, 2006 ; Sönmez, 

2010 ; Usta ve Boğa, 2021 ;  Weindling ve Early, 1987  araştırmalar yapılmıştır. Fakat Türkiye’de 

okul yöneticilerinin karşılaştığı sorunlar ve öğretmenlerin mesleğin ilk yıllarında yaşadıklarını konu 

edinen araştırmalara rastlanırken, okul yöneticiliğinin ilk yılları üzerine yapılmış az sayıda araştırmaya 

ulaşılmıştır. Keman (2019), Yetim ve Toprakçı (2020) çalışmalarını göreve yeni başlayan yöneticilerle 

yaptığı belirlenmiş ve bu araştırmada farklı olarak ilerleyen yıllarda meslekteki ilk yılların nasıl 

hatırlandığı ve değerlendirildiği belirlenmeye çalışılmıştır. Bu çalışmada literatür taraması yapılarak 

okul yöneticilerinin gözünden yöneticilik mesleğinin ilk yıllarında yaşanan durumlar ele alınmıştır. 

Okul yöneticilerinin mesleğin ilk yıllarına ilişkin görüşlerini tespit etmek bu çalışmanın temel 

amacıdır. Bu amaçla okul yöneticilerinin görüşlerine göre aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır;  

 

Yönetici olma isteğinin nedenleri nelerdir? 

Öğretmenlikten yöneticiliğe geçilen ilk yıllarda hissedilenler ve zamanla bu hislerde  değişiklikler 

nelerdir? 

Okul yöneticilerinin mesleklerinin ilk yıllarında yaşadıkları sorunlar ve çözümleri nelerdir? 

Okul yöneticilerinin meslekteki ilk yıllarında yaşadıkları pişmanlık nedenleri nelerdir? 

Okul yöneticilerinin mesleklerinde mutlu ve mutsuz olmalarına neden olan faktörler nelerdir?  

 

YÖNTEM 

Araştırma Modeli 

Çalışmada yöneticilerin mesleklerinin ilk yıllarında yaşadıklarına yükledikleri anlamın açığa 

çıkarılması için araştırma modellerinden olgu bilim kullanılmıştır. Olgu bilim çalışmasının en temel 

özelliği sosyal ve psikolojik durumlarda yaşananların derinlemesine incelenmesine ve zengin 

betimlemelere imkân sağlamasıdır (Creswell, 2013).  

 

Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu 2022 yılında Burdur Merkez ve Tefenni ilçesindeki kamu okullarında 

görev yapan okul yöneticileri içerisinden seçkisiz örneklem yoluyla ulaşılan katılmaya gönüllü 25 

yönetici (müdür/müdür yardımcısı) oluşturmaktadır.  
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Tablo 1 

 Çalışma Grubunun Özellikleri 

Özellikler   n 

Cinsiyet Erkek  

Kadın  

18 

7 

Yaş 29-39  

39-49  

49-59  

8 

14 

3 

Yöneticiliğe Başladığı Kurum Anaokulu  

İlkokul  

Ortaokul  

Lise   

5 

5 

8 

7 

Unvan Müdürü  

Müdür Yardımcısı  

8 

17 

Toplam Yöneticilik Süresi 1-15 Yıl  

15-27 Yıl 

21 

4 

 

Tablo 1 incelendiğinde; erkek yönetici sayısının kadınlardan fazla olduğu, yöneticilerinin çoğunun 

yaşının 39-49 yaş arasında değiştiği, yöneticiliğe başlanan kurumun çeşitlilik gösterdiği, müdür 

yardımcısı sayısının müdürden fazla olduğu, toplam yöneticilik sürelerinin en çok 1-15 yıl arasında 

değiştiği görülmektedir. 

Veri Toplama Aracı  

Araştırmada veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır.  Bu veri toplama aracı 

dikkatlice yazılmış ve belirli bir sıraya konulmuş bir dizi sorudan (Yıldırım ve Şimşek, 2008) 

oluşturulmuş ve her görüşülen bireye bu sorular aynı tarzda ve sırada sorulmuştur. Araştırmada okul 

yöneticilerinin mesleğin ilk yıllarında karşılaştığı sorunların neler olduğu sorusuna cevap aramaya ve 

memnuniyet düzeyleri hakkında bilgi sahibi olmaya yönelik toplamda 5 soru oluşturulmuştur. 

Görüşme soruları için öncelikle literatür taraması yapılmıştır ve ulaşılan literatürden yararlanılarak 

yarı yapılandırılmış görüşme soruları oluşturulmuştur. Daha sonra uzman görüşüne başvurularak ilk 

başta oluşturulan sorulardan anlaşılması zor olduğu düşünülenler elenmiş yeniden uzman görüşüne 

başvurulmuştur. Bu sayede sorular olgunlaştırılarak son hali verilmiş ve uygulamaya konulmuştur. 

Araştırma verileri Burdur Merkez ve Tefenni ilçesinde kamu okullarında görev yapan okul 

yöneticilerine tek tek ulaşılarak toplanmıştır.  

Görüşme formu iki kısımdan oluşmaktadır. İlk kısımda yöneticilerin cinsiyet, yaş, göreve başladıkları 

kurum, meslek (müdür/müdür yardımcısı), kıdem bilgileri alınmıştır. İkinci kısımda ise mesleğin ilk 

yılı yaşananlar, sorunlar, sorunlar karşısında mesleki memnuniyeti kategorilerinde sorular 

bulunmaktadır. Görüşmelerin gönüllük esasına dayandığı, yüz yüze gerçekleştirileceği, başka bir 

amaçla kullanılmayacağı ve katılımcıların gerçek kimliklerin saklanacağı bilgileri katılımcılara 

aktarılmıştır. 
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Araştırmanın Geçerliği ve Güvenirliği 

Araştırmanın inandırıcılığını (iç geçerlik) artırmak için görüşme formu geliştirilirken ilgili literatür 

incelemesi sonucunda konu ile ilgili kavramsal bir çerçeve oluşturulmuştur. Ayrıca yapılan içerik 

analizinde temalar, ilgili kavramları kapsayacak kadar geniş ve ilgisiz kavramları dışarıda bırakacak 

kadar dar kapsamda belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın dış geçerliğini 

(aktarılabilirliğini/genellenebilirliği) 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. Araştırmanın tutarlığını (iç güvenirlik) sağlamak için veriler toplanırken katılımcılara 

sorular aynı sırada sorulmuş ve bunun yanı sıra araştırma bulgularının ham verilerle desteklenerek açık 

bir şekilde sunulmasına ve araştırma sonuçlarının da araştırma sorusu ile ilgili kuramlarla uygunluğu 

göz önünde bulundurulmasına dikkat edilmiştir. Araştırmanın iç güvenirliğini artırmak için bulguların 

tamamı doğrudan verilmiştir. Ayrıca görüşmede elde edilen veriler üzerinde araştırmacı ve nitel 

araştırma konusunda deneyimli bir öğretim elemanı ayrı ayrı kodlamalar yapmış ve kodlamalar 

karşılaştırılarak tutarlık oranı hesaplanmıştır. Sonuçların teyit edilebilirliği (dış güvenirlik/tekrar 

edilebilirlik) için öznel yargılardan ve varsayımlardan uzak durularak olay ve olgular nesnel bir 

yaklaşımla ortaya konmuştur. 

Verilerin Analizi  

Araştırmada ilk olarak elde edilen görüşlerdeki genel kanının belirlenebilmesi amacıyla her bir 

görüşme maddesi için temalar/kategoriler oluşturulmuştur. İçerik analiziyle birbirine benzeyen veriler 

belirli temalar çerçevesinde bir araya getirilmiştir. Bu amaçla anlamlı veri birimleri saptanmış ve 

veriler kodlanmıştır. Taslak temalar belirlenip düzenlenmiştir. Temalar görüşme sorularından elde 

edilen verilerdeki boyutlardan yola çıkarak her bir soru için çerçeve olarak oluşturulmuştur. 

Oluşturulan temalar kontrol edilerek kesinleştirilmiş ve araştırma soruları altında organize edilmiştir. 

Araştırmacı ile nitel araştırma konusunda deneyimli bir başka öğretim elemanı ayrı ayrı yazılı verileri 

kodlamışlardır. Güvenirlik için her iki araştırmacı tarafından yapılan kodlamalar üzerinde Güvenirlik= 

Görüş Birliği/ Görüş Birliği + Görüş Ayrılığı X 100 formülü uygulanmıştır (Miles ve Huberman, 

1994). İki kodlayıcı arasında uyuşum yüzdesi %86,13 olarak hesaplanmıştır. Uyuşum yüzdesinin %70 

veya daha üstü olması yeterli görüldüğünden veri analizi açısından güvenirlik sağlanmıştır. Ulaşılan 

bireylerin görüşlerini yansıtmak amacıyla doğrudan alıntılara yer verilmiştir. 

 

Bulgular 

Çalışmanın bu bölümünde, araştırmada elde edilen verilerin analizi sonucu ortaya çıkan bulgular yer 

almaktadır. Katılımcı görüşlerine yer verirken müdür için M ve müdür yardımcısı MY kısaltmaları 

kullanılmıştır. 

Yönetici Olma İsteğinin Nedenlerine İlişkin Bulgular  

Katılımcıların yöneticilik mesleğini seçme nedenleri ile ilgili veriler Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2 

 Katılımcıların Yöneticilik Mesleğini Seçme Nedenleri İle İlgili Görüşleri 

 Y
ö
n
et

ic
il

ik
 

m
es

le
ğ
in

i 
se

çm
e 

n
ed

en
le

ri
 

Temalar  Kodlar  n 

Kendini geliştirme (11) Tecrübe  

Mesleki gelişim  

9 

2 

Çalışılan kurumun kesinleşmesi (6) Norm fazlası 6 
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Yöneticiye olan ihtiyaç (4) Mecbur bırakılma  

İkna  

Rica  

Israr  

1 

1 

1 

1 

Maddi kaygıları giderme (2) Ek ders sürekliliği  2 

Toplum baskısı (2) Branş itibariyle (anasınıfı)  

Mesleki toplumsal cinsiyet 

kalıp yargısı  

1 

1 

 

Tablo 2 incelendiğinde okul yöneticilerinin yöneticilik mesleğini seçme nedenleri ile ilgili görüşleri 5 

ana tema altında toplandığı görülmektedir. Bunlar önem sırasına göre “deneyim kazanma isteği”, 

“çalışılan kurumun kesinleşmesi”, “yöneticiye olan ihtiyaç”, “maddi kaygıları giderme” ve “toplum 

baskısı” dır. Katılımcılar tarafından yöneticilik mesleğini seçme nedenlerinin başında “kendini 

geliştirme” dile getirilmiştir. Bu temayı biçimleyen kodlar tecrübe ve mesleki gelişimdir. Bu kodlarla 

ilgili bazı katılımcı görüşleri şöyledir:  

Öğretmenlik sonrası yöneticilik deneyimi de kazanmak istedim. İdari işleri sevdiğim için tercih ettim 

(MY8). 

Yeni bir görevle tecrübe kazanmayı amaçladım (MY3). 

Eğitime farklı bir alanda hizmet edebilmek için (M4). 

Yöneticilik mesleğini diğer seçme nedenlerine ilişkin katılımcılar norm fazlası olduklarını, mecbur 

bırakıldıklarını, yöneticiliğe ikna edildiklerini, rica ve ısrarla karşılaştıklarını, ek ders sürekliliğinden, 

branş itibariyle ve öğretmenliğin kadınlara has meslek görülmesinden dolayı bu seçimi yaptıklarını 

belirtmişlerdir. Bunlara ilişkin bazı görüşler şöyledir: 

 

Eğitim durumumdan dolayı (işletme mezunuyum) (MY4). 

Branşım itibariyle (anasınıfı) sınıfta zorlanacağımı düşündüğüm için (M3). 

Öğretmenlik mesleği üzerinde aşırı sorumluluk hissettiğim için. Anasınıfı öğretmenliğinin kadınlara 

has meslek görülmesi (MY6). 

Yönetici olmayı seçmedim, mecbur bırakıldım. Pandemi döneminde norm kadro fazlası olarak 

bulunduğum okulda okul müdürünün yetişemeyen işlerine yardımcı olmam için ikna edildim (MY10). 

Branş öğretmeniyim, normum yoktu. İlçede 4 lise var hepsine de derse gidiyordum. Ders programım 

haliyle çok kötüydü (MY12). 

Okulda yeterli yönetici olmaması nedeniyle ilçe milli eğitim müdürlüğünün ricası ile seçtim (MY16). 

İlçe milli eğitim müdürünün yoğun ısrarları sonucu hatalı bir karar sonucunda seçtim (M8). 
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Öğretmenlikten Yöneticiliğe Geçilen İlk Yıllarda Hissedilenlere İlişkin Bulgular  

Katılımcıların öğretmenlikten yöneticiliğe geçilen ilk yıllarda hissettikleriyle ilgili veriler Tablo 3’de 

verilmiştir. 

Tablo 3  

Öğretmenlikten Yöneticiliğe Geçilen İlk Yıllarda Hissedilenlere İlişkin Görüşler  
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Temalar  Kodlar  n 

İş yükündeki artışa bağlı duygular (10)  Stres  

Yorgunluk  

Zorlanma  

Kaygı  

2 

1 

6 

1 

İş doyumuna bağlı duygular (7) Faydalı olma  

Mutluluk  

Heyecan  

1 

2 

3 

Yöneticilik mesleği seçime bağlı duygular 

(5) 

Pişmanlık  

Ait hissetmeme  

2 

3 

Yöneticilik eğitimine ilişkin duygular (4) Eksiklik  

Yetememe  

2 

2 

 

Tablo 3 incelendiğinde okul yöneticilerinin öğretmenlikten yöneticiliğe geçtiği ilk yıllarda 

hissettiklerine ilişkin görüşleri 4 ana tema etrafında toplandığı görülmektedir. Bunlar önem sırasına 

göre “İş yükündeki artışa bağlı duygular”, “İş doyumuna bağlı duygular”, “Yöneticilik mesleği seçime 

bağlı duygular”, “Yöneticilik eğitimine ilişkin duygular” dır. Katılımcılar tarafından öğretmenlikten 

yöneticiliğe geçtiği ilk yıllarda “iş yükündeki artışa bağlı duygular” dile getirilmiştir. Bu temayı 

biçimleyen kodlar zorlanma, stres, yorgunluk ve kaygıdır. Bu kodlarla ilgili bazı katılımcı görüşleri 

şöyledir: 

Sorumluluğumun artmasına bağlı olarak yaşadığım stres arttı (MY1). 

Tamamen farklı bir alana geçmiş hissettim. Aşırı sorumluluk durumu beni biraz korkuttu ve 

endişelendirdi (M3). 

İletişim konusunda zorlandım. İnsanların yaptığım işin zorluğunu ve aldığım inisiyatifleri fark 

etmemesi hayal kırıklığı yarattı (MY9). 

İlk zamanlarda daha stresliydim aldığım sorumluluğun ağırlığından dolayı (MY13). 

 

Katılımcılar öğretmenlikten yöneticiliğe geçilen ilk yıllardaki hislerini ayrıca faydalı olma, mutluluk, 

heyecan, pişmanlık, ait hissetmeme, eksiklik ve yetememe şeklinde belirtilmişlerdir. Bunlarla ilgili 

bazı katılımcı görüşleri şöyledir: 

Yeni başlamanın heyecanı vardı. Bazen keşke dediğim de oldu (MY5). 

Öğrencilerime ve meslektaşlarıma daha fazla alanda faydamın dokunacağını düşündüm(M1). 

Yöneticilik konusunda eğitim verilmediği için sudan çıkmış balık gibi hissettim (MY16). 
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Yoğun bir boşluk hissiyatı. Ne yapacağını bilememe, kendimi belirli bir kategoriye koyamama (M8). 

Okuduğum bölüm ile yaptığım işin örtüşmediğini, okul idarecilerinin okul yönetimi gibi bir bölümden 

tecrübeli ve donanımlı olarak seçilip göreve başlaması gerektiğini düşündüm (M17). 

 

Öğretmenlikten Yöneticiliğe Geçilen İlk Yıllarda Hissedilenlerde Zaman İçindeki Değişikliklere 

İlişkin Bulgular 

Katılımcıların öğretmenlikten yöneticiliğe geçilen ilk yıllardaki hislerinde zaman içindeki değişiklikler 

ile ilgili veriler Tablo 4’de verilmiştir. 

Tablo 4  

Yöneticilik Mesleğinde Zaman İçinde Hislerde Değişikliklere İlişkin Görüşler 
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Temalar  Kodlar  n 

Yapılan işin rutinleşmesi (15) Mesleğe alışmak  

Deneyimli olmak  

9 

7 

Öğretmenlik mesleğine duyulan özlem (8) Öğretmenlikteki iş doyumuna ulaşmak  

Ders anlatmayı istemek  

Öğretmenlikten uzak kalmak  

Öğretmenler odasından soyutlanmak  

3 

1 

2 

2 

Suçluluk duygusu (2) Aileye yeterli zaman ayıramamak 2 

 

Tablo 4 incelendiğinde okul yöneticilerinin yöneticilik mesleğinde zaman içinde hislerindeki 

değişikliklere ilişkin görüşleri 3 ana tema etrafında toplandığı görülmektedir. Bunlar önem sırasına 

göre “yapılan işin rutinleşmesi”, “öğretmenlik mesleğine duyulan özlem”, “suçluluk duygusu” dur. 

Katılımcılar tarafından öğretmenlikten yöneticiliğe geçilen ilk yıllarda “yapılan işin rutinleşmesi” ne 

ilişkin hislerinin değiştiği dile getirilmiştir. Bu temayı biçimleyen kodlar mesleğe alışmak ve 

deneyimli olmaktır. Bu kodlarla ilgili bazı katılımcı görüşleri şöyledir: 

Uzun süreli idarecilik yapmak alışkanlık haline geldi (MY4). 

Zamanla idareciliğe alıştım ve daha çok faydalı olmanın yollarını aradım (MY12). 

Tecrübe kazandıkça korku ve endişem azaldı (M3). 

Alışınca eskisi kadar pişmanlık duymuyorum (MY7). 

Zamanla yöneticiliğe alıştım. Fakat her yeni gün yeni bir iş yüküyle uyanıyoruz. Sürekli iş yükü artıyor 

(MY12). 

 

Katılımcılar yöneticilik mesleğinde zaman içinde hislerindeki değişikliklere ilişkin ayrıca; 

öğretmenlikteki iş doyumuna ulaşmayı, ders anlatmayı istediklerini, öğretmenlikten uzak kaldıklarını, 

öğretmenler odasından soyutlandıklarını, aileye yeterli zaman ayıramadıklarını belirtilmişlerdir. Bu 

bulgulara ilişkin bazı katılımcı görüşleri şöyledir: 

Hislerim zamanla değişti. Çünkü yöneticiyseniz birinci aileniz her zaman okul olmak zorunda (MY2). 

Alışınca eskisi kadar pişmanlık duymuyorum. Öğretmen olmak bugün yöneticilikten çok daha avantajlı 

(MY7). 
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Düzene giren hayat başarmış olma durumu ve daha fazla yetebilme hissini doğurdu. Evraklara 

dalmak öğretmenin okul hayatını etkiler. Odadan çıkamamak okul kültürünün dışında kalmak gibi 

durumlar(MY10) 

Tüm işleri bir arada yapma çabası kendime ve aileme zaman ayıramamaya kadar gitti (M6). 

İşleri öğrendikçe biraz öz güvenim geldi. Ama o zorluk ve öğretmenlikte aldığım hazzı alamamam 

nedeniyle idareciliğe karşı hep olumsuz duygularım oldu (MY16). 

Yavaş yavaş alışır gibi oldum. Sonra tekrar eski hisler. Öğretmen olarak sınıfa girip ders anlatma 

isteği hep daha ağır bastı. (M8) 

Prosedür ve işleyişi öğrensek de öğretmenlikten uzak kalınıyor (M17). 

 

Okul Yöneticilerinin Mesleklerinin İlk Yıllarında Yaşadıkları Sorunlara İlişkin Bulgular 

Katılımcıların mesleklerinin ilk yıllarında yaşadıkları sorunlarla ilgili veriler Tablo 5’de verilmiştir. 

Tablo 5  

Yöneticiliğin İlk Yıllarında Karşılaşılan Sorunlara İlişkin Görüşler  
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Temalar  Kodlar  n  

Okulun paydaşları ile ilişkiler (7) Veli tavırları  

Öğrenci problemleri  

3 

4 

Artan mesai saatleri (7) İş yükü  

Kendine zaman ayıramama  

Aileyi ikinci plana koyma  

3 

2 

2 

Üst yöneticilerle ilişkiler (5) Bürokrasi  

Mobbing  

4 

1 

Yöneticilik eğitimi eksikliği (4) Yöneticilikle ilgili eğitime tabi tutulmama  

Evrak işleri (DYS, KBS vs.)  

1 

3 

 İş arkadaşlarıyla uyum (2) Özensiz iş  

İşleri hatırlatma  

1 

1 

 

Tablo 5 incelendiğinde okul yöneticilerinin yöneticiliğin ilk yıllarında karşılaştıkları sorunlara ilişkin 

görüşlerinin 5 ana tema altında toplandığı görülmektedir. Bunlar önem sırasına göre “okulun 

paydaşları ile ilişkiler”, “artan mesai saatleri”, “üst yöneticilerle ilişkiler”,“yöneticilik eğitimi 

eksikliği” ve “iş arkadaşlarıyla uyum”dur. Katılımcılar yöneticiliğin ilk yıllarında karşılaştıkları 

sorunların başında “veli öğrenci okul iletişimi ve artan mesai saatleri” dile getirmişlerdir. Bu bulguyu 

destekler biçimde Keman (2019) çalışmasında kişisel sorunları ve davranışları noktasında öğrenci 

velileri kaba ve saygısız davranışlar sergileme, hitap ve üslupta olumsuz davranışlar, suçlayıcı ve 

hesap sorucu tavırlar olarak sorun yaşadıklarını ortaya koymuştur. Benzer şekilde Keskinkılıç-Kara ve 

Şentürk-Tüysüzer (2017) de yaptıkları araştırmada yöneticilerin veliler ile yaşadığı sıkıntıları ilgisizlik 

ve iletişimsizlik konusunda olduğunu belirtmiştir. Memduhoğlu ve Meriç (2014) ise araştırmasında 

yöneticilerin öğrencilerin velileri ile yaşadıkları sorunları; velilerin okula ve öğrencilerin eğitimine 

karşı ilgisizliği ve duyarsızlığı olarak belirtmiştir. 
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Okulun paydaşları ile ilişkiler temasını biçimleyen kodlar veli tavırları ve öğrenci problemleridir. Bu 

kodlarla ilgili bazı katılımcı görüşleri şöyledir: 

Kısmen uygun olmayan veli tavırlarıyla karşılaştım (MY1). 

En çok karşılaşılan sorun bilinçsiz veli ve akabinde öğrenci oluyordu (MY2). 

Tüm sınıf, öğretmen ve velilerden sorumlu olduğumuz için karşılaşılan sorunlar özellikle öğrenci bazlı 

çok oluyordu (MY11). 

 

Artan mesai saatleri temasını biçimleyen kodlar iş yükü, kendine zaman ayıramama ve aileyi ikinci 

plana koymadır. Bu kodlarla ilgili bazı katılımcı görüşleri şöyledir:  

Okullarda iş yükünün eşit dağıtılmaması, personel değişiminin çok olması, çok fazla evrak yükünün 

olması sebebiyle eğitim ayağının takibinde zorlanma (MY9). 

Görev yaptığım okul türü nedeniyle maalesef tüm görevlerimi yapmak için zaman yetersiz geliyordu. 

Bu yetersiz zamanı evdeki zamanımdan çalarak gidermeye çalıştım. Kendim ve ailem etkilendi (M6). 

İşlerin nasıl yapıldığı konusunda eğitimim olmadığı için dosya, büro işlerinde zorlandım (MY6). 

 

Katılımcılar yöneticiliğin ilk yıllarında karşılaştıkları sorunlar içinde ayrıca bürokrasi, mobbing, 

yöneticilikle ilgili eğitime tabi tutulmama, evrak işleri (DYS: Doküman Yönetim Sistemi, KBS: Kamu 

Bilgi Sistemi vb.), özensiz iş ve iş arkadaşlarına yapılması gereken işleri hatırlatma olarak 

belirtmişlerdir. Bu bulgulara ilişkin bazı katılımcı görüşleri şöyledir: 

Beraber çalıştığınız mesai arkadaşlarınıza yapmaları gereken işleri hatırlatmak olumsuz duygular 

doğurdu (MY10). 

Üst amirlerle anlaşamadım. Mobbing uygulanmaya çalışıldı (M2). 

 

Okul Yöneticilerinin Mesleklerinin İlk Yıllarında Yaşadıkları Sorunlara Getirdiği Çözümler  

Katılımcıların mesleklerinin ilk yıllarında yaşadığı sorunlara getirdiği çözümler ile ilgili veriler Tablo 

6’da verilmiştir. 

Tablo 6  

Yöneticiliğin İlk Yıllarında Karşılaşılan Sorunlara Getirilen Çözümlere İlişkin Görüşler 
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Temalar  Kodlar  n  

Tecrübeli yöneticilerden yardım 

alma (11) 

Fikir alışverişi  11 

Mesleki gelişim (10)  Kendini geliştirme  10 

Sorunları erteleme (2) Görmezden gelme 2 

Motivasyonu yüksek tutma (2) Sosyal faaliyetlere katılma  2 

 

Tablo 6 incelendiğinde okul yöneticilerinin yöneticiliğin ilk yıllarında karşılaşılan sorunlara getirilen 

çözümlere ilişkin görüşleri 4 ana tema etrafında toplandığı görülmektedir. Bunlar önem sırasına göre 

“tecrübeli yöneticilerden yardım alma”, “mesleki gelişim”, “sorunları erteleme”, “motivasyonu yüksek 



6th INTERNATIONAL EDUCATION AND INNOVATIVE SCIENCES CONGRESS 

(November 24-25, 2022 / Burdur Mehmet Akif Ersoy University) 
 

172 

tutma” dır. Katılımcıların yöneticiliğin ilk yıllarında karşılaştıkları sorunlara getirilen çözümlerin 

başında “tecrübeli yöneticilerden yardım alma” gelmektedir. Bu bulguyu destekler biçimde Keman 

(2019) göreve yeni başlayan okul yöneticilerinin karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin 

çalışmasında açık iletişim ve paylaşım kurarak çözüm üretmek isteyen yöneticiler iletişim kurma, 

kendi tecrübesini paylaşma ve işlerin yapılış usulünü öğretmek şeklinde sorunları çözdüklerini 

belirtmiştir. 

Tecrübeli yöneticilerden yardım alma temasını biçimleyen kod fikir alışverişidir. Bu kodla ilgili bazı 

katılımcı görüşleri şöyledir: 

İçinde bulunduğum durumu şeffaf olarak çevremdekilerle paylaşarak sorunu aştım (M1). 

Genelde daha tecrübeli arkadaşlardan yardım aldım (MY4). 

Tecrübesi fazla olan yöneticilerden destek aldım. Kendimi geliştirmek için araştırmalar yaptım (M3). 

Tecrübeli arkadaşlarla görüş alışverişinde bulundum (M4). 

İşime geçici gözüyle bakmadan, sahiplenerek ve etrafımdaki diğer yöneticilerle fikir alışverişinde 

bulunarak çözmeye çalıştım (M5). 

Diğer okullar, diğer yöneticiler neler yapıyor sordum (MY12). 

 

Katılımcılar yöneticiliğin ilk yıllarında karşılaşılan sorunlara getirilen çözümlere ilişkin ayrıca; 

kendilerini geliştirdiklerini, sorunları görmezden geldiklerini ve sosyal faaliyetlere katıldıklarını 

belirtmişlerdir. Bu bulgulara ilişkin bazı katılımcı görüşleri şöyledir: 

Kendimi yetiştirdim (M7). 

Sorunları görmezden gelmeyi öğrendim (MY3). 

Motivasyonu ve birlikteliği artırmaya yönelik faaliyetler önceliğim oldu (MY10). 

 

Okul Yöneticilerinin Meslekteki İlk Yıllarında Yaşadıkları Pişmanlık Nedenleri  

Katılımcıların meslekteki ilk yıllarında yaşadıkları pişmanlık nedenleri ile ilgili veriler Tablo 7’de 

verilmiştir. 

Tablo 7  

Yöneticilikte Yaşanan Pişmanlığın Nedenlerine İlişkin Görüşler  

Y
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Y
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iş
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N
ed

en
le

ri
 

Temalar  Kodlar  n 

İstenmeyen mesleki getiriler (13) Özlük hakları  

Rotasyon  

Mesai saatlerinin artışı  

İletişim zorluğu  

2 

1 

7 

3 

Öğretmenlik mesleğine duyulan 

özlem (10) 

Mesleki doyum azlığı  

Öğretmen olduğunu hissedememe  

Öğrencilerle az zaman geçirme  

4 

3 

3 

Özel hayatın etkilenmesi (2) Aileyi ikinci plana koyma  2 

 



6th INTERNATIONAL EDUCATION AND INNOVATIVE SCIENCES CONGRESS 

(November 24-25, 2022 / Burdur Mehmet Akif Ersoy University) 
 

173 

Tablo 7 incelendiğinde okul yöneticilerinin yöneticilik mesleğinde yaşanan pişmanlığın nedenlerine 

ilişkin görüşleri 3 ana tema etrafında toplandığı görülmektedir. Bunlar önem sırasına göre “istenmeyen 

mesleki getiriler”, “öğretmenlik mesleğine duyulan özlem”, “özel hayatın etkilenmesi” dir. 

Katılımcılar yöneticilikte yaşanan pişmanlığın nedenlerinin başında “İstenmeyen mesleki getiriler” i 

dile getirmişlerdir. Bu temayı biçimleyen kodlar özlük hakları, rotasyon, iş yüküne bağlı mesai 

saatlerinin artışı ve iletişim zorluğudur. Bu kodlarla ilgili bazı katılımcı görüşleri şöyledir: 

İş yükünün her geçen yıl artması, yöneticilere uygulanan rotasyon, özlük haklarında önemli bir fark 

olmayışı (MY1). 

Mesai kavramının olmaması, her şeyi kendi başına çözecek olmak, tüm sorumlulukların sadece okul 

müdürü olarak bana yüklenmesi (M6). 

katılımcılar yöneticilik mesleğinde yaşanan pişmanlığın nedenlerine ilişkin ayrıca; meslekte az 

doyuma ulaştıklarını, öğretmen olduğunu hissedemediklerini, öğrencilerle az zaman geçirdiklerini ve 

aileyi ikinci plana koyduklarını belirtilmişlerdir. Bu bulgulara ilişkin bazı katılımcı görüşleri şöyledir: 

 

Öğretmen olarak çalışmaya devam etseydim aileme daha fazla zaman ayırabileceğimi düşünüyorum 

(MY1). 

Ailevi sorunların ikinci plana atılması (MY2). 

Evet pişmanlık yaşadım çünkü öğretmenliğe ve öğrencilerime olan özlem duydum (MY8). 

Öğretmen olduğumu hissedemedim. Sürekli okul sorunları ile uğraşmak ve bunun sonucunda da 

gerekli olan ücreti alamamak, sorunlar nedeniyle sürekli stresli olmak. Bazen yazışma ile 

uğraşmaktan öğrenciler ile ilgilenemediğimi fark ettim (MY16). 

Yaptığım işin bir eğitim-öğretim işi değil evrak doldurup imzalamak olması, mesleki doyum hissimi 

karşılamıyordu (M8). 

 

Okul Yöneticilerinin Mesleklerinde Mutlu Ve Mutsuz Olmalarına Neden Olan Faktörler  

Katılımcıların mesleklerinde mutlu ve mutsuz olmalarına neden olan faktörler ile ilgili veriler Tablo 

8’de verilmiştir. 

Tablo 8  

Yöneticilikte Mesleki Memnuniyete İlişkin Görüşler  
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Temalar  Kodlar  n  

İstenen mesleki getiriler (15) Faydalı olma  

Mesleki doyum  

Olumlu dönütler  

Ek ders ücreti  

5 

5 

3 

2 

Yetersiz hissetme (10) İş yüküne yetişememe  10 

 

Tablo 8 incelendiğinde okul yöneticilerinin yöneticilik mesleğindeki memnuniyete ilişkin görüşleri 2 

ana tema etrafında toplandığı görülmektedir. Bunlar önem sırasına göre “İstenen mesleki 

getiriler”,“Yetersiz hissetme”dir. Katılımcılar yöneticilikte mesleki memnuniyetlerine ilişkin “İstenen 

mesleki getiriler” dile getirmişlerdir. Bu temayı biçimleyen kodlar faydalı olma, mesleki doyum, 

olumlu dönütler ve ek ders ücretidir. Bu kodlarla ilgili bazı katılımcı görüşleri şöyledir: 
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İnsanlara faydalı olma yönünde karar alabilme ve uygulayabildiğim için mutluyum (M1). 

İnsanları sevk ve idare, onlara yardımcı olma, onlardan geri dönütler mutlu edici (MY4). 

Çözüm olabilmek, çözüm üretebilmenin verdiği keyiften mutlu oluyorum (MY5). 

Mutlu olmama neden olan şeyler, organize etmek, çevreyle birlikte çalışmak, çocuklara faydalı olmak 

(MY6). 

Yöneticilik yaparken insanlardan olumlu dönüş almam beni motive eden bir etmen. Öğretmen, öğrenci 

ve muhatap olduğum diğer insanların motive edici sözleri mutlu ediyor. Yöneticilikte yıllar geçtikçe 

sorunlar ve alışılmadık durumlara hakimiyet artıyor. Deneyim kazandıkça doyuma da ulaşılıyor 

(MY7). 

Yöneticiliğin en iyi tarafı ay sonunda alınan ek ders ücretidir (MY12). 

 

Katılımcılar yöneticilikte mesleki memnuniyetlerine ilişkin ayrıca; yetersiz hissettiklerini 

belirtmişlerdir. Bu temayı oluşturan kod iş yüküne yetişememedir. Bu kodla ilgili bazı katılımcı 

görüşleri şöyledir: 

İş yükünün ve bazı çözümü geciken olayların gündelik hayatı etkilemesinden ötürü kendime ayırdığım 

zamanın azalması. İş yükünün stresinin sürekli olması ve gündelik hayata yansıması (MY17). 

Yazışmalar ile uğraşmaktan okul ile ilgilenememek, çalışmamızın hakkını ekonomik olarak alamamak, 

mesai saatleri dışında çalışmak, tüm okul sorunları ile başa çıkmak, yeri gelip hizmetli gibi çalışmak 

(MY16). 

 

Sonuç ve Öneriler 

Yapılan araştırmada okul yöneticilerinin yöneticilik mesleğini seçme nedenleri olarak kendini 

geliştirme, çalışılan kurumun kesinleşmesi, yöneticiye olan ihtiyaç, maddi kaygıları giderme ve 

toplum baskısı olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca yöneticiler norm fazlası olduklarını, mecbur 

bırakıldıklarını, yöneticiliğe ikna edildiklerini, rica ve ısrarla karşılaştıkları için, ek ders 

sürekliliğinden, branş itibariyle yöneticiliği daha uygun buldukları ve öğretmenliğin kadınlara has 

meslek görülmesinden dolayı bu seçimi yapmışlardır. 

Okul yöneticilerinin öğretmenlikten yöneticiliğe geçtiği ilk yıllarda iş yükündeki artışa bağlı zorlanma, 

stres, yorgunluk ve kaygı duygularını baskın olarak hissetmişlerdir. Ayrıca yöneticiliğe geçilen ilk 

yıllarına ait hislerini faydalı olma, mutluluk, heyecan, pişmanlık, ait hissetmeme, eksiklik ve 

yetememe olduğunu belirtmişlerdir. 

Okul yöneticilerinin yöneticilik mesleğinde zaman içinde uzun süreli yöneticilik yapmayla mesleğe 

alıştıklarını ve kendilerini deneyimli hissettiklerini belirtmişlerdir. Ayrıca yöneticiler meslekte 

zamanla öğretmenlikteki iş doyumunu istediklerini, ders anlatma isteği oluştuğunu, öğretmenlikten 

uzak kaldıklarını, öğretmenler odasından soyutlandıklarını ve özel hayatlarında kısıtlılık hissettiklerini 

belirtilmişlerdir. 

Okul yöneticilerinin yöneticiliğin ilk yıllarında istenmeyen veli tavırları, öğrenci problemleri, artan iş 

yükü, kendine zaman ayıramama ve aileyi ikinci plana koyma sorunlarıyla karşılaşmışlardır. Ayrıca 

yöneticiler işlerinde bürokrasiye takıldıklarını, mobbinge maruz kaldıklarını, yöneticilikle ilgili 

eğitime tabi tutulmadıklarını, evrak işleriyle çok uğraştıklarını, iş arkadaşlarının özensiz işleriyle 

karşılaştıklarını ve iş arkadaşlarına yapmaları gereken işleri sürekli hatırlatmada sorun yaşamışlardır. 

Okul yöneticilerinin yöneticiliğin ilk yıllarında karşılaştıkları sorunlara tecrübeli yöneticilerle fikir 

alışverişinde bulunarak çözüm bulmuşlardır. Ayrıca yöneticiler meslekte kendilerini geliştirerek, 

sorunları görmezden gelerek ve sosyal faaliyetlere katılıp motivasyonlarını yüksek tutarak sorunları 

çözmüşlerdir. 
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Okul yöneticilerinin yöneticilik mesleğinde özlük hakları, rotasyon, iş yüküne bağlı mesai saatleri, 

iletişim zorluğu olarak belirttikleri istenmeyen mesleki getirilerden dolayı pişmanlık yaşamışlardır. 

Ayrıca yöneticiler mesleki doyum azlığından, öğretmen hissedemediklerinden, öğrencilerle az zaman 

geçirdikleri ve aileyi ikinci plana koymalarından dolayı meslekte pişmanlık yaşamaktadırlar.  

Okul yöneticilerinin yöneticilik mesleğindeki kurumda faydalı olduklarında, mesleki doyuma 

ulaştıklarında, olumlu dönütler aldıklarında ve yöneticilikte alınan ek ders ücretinden dolayı 

memnuniyet yaşadıkları ortaya çıkmıştır. Ayrıca yöneticiler iş yüküne yetişemediklerinden meslekte 

yetersiz hissetmişlerdir. 

Araştırmanın sonuçları göz önünde bulundurularak, yöneticiliğin ilk yıllarında karşılaşabilecekleri 

problemler dikkate alınarak uygun hizmet içi eğitimlerin yapılması önerilebilir. Hizmet öncesi yönetici 

eğitiminin kurumsallaşması, eğitim yöneticiliğinin meslekleşmesine de hizmet edecektir. Milli Eğitim 

Bakanlığı ve Üniversitelerin iş birliği ile göreve yeni başlayan okul yöneticilerine görev öncesi 

yöneticilik eğitimi sağlanabilir. Bu eğitimde eğitim yönetiminde söz konusu sistemler ve evrak işleri 

gibi konulara da yer verilebilir. Yöneticilerin farklı okullarda görevlendirilerek kısa sürede deneyim 

kazanmaları sağlanabilir. Yöneticilerin meslekte hissettikleri zaman baskısını azaltmaya ve iş yükünün 

nasıl hafifletilebileceğine ilişkin hizmet içi eğitimler verilebilir. Araştırmacılar tarafından yöneticilik 

eğitiminin içeriğini ve verilen yöneticilik eğitiminin avantajlarını belirlemeye yönelik çalışmalar 

yapılabilir. 
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ÖZET 

Pandemi döneminde gerçekleştirilen uzaktan eğitimlerde bireysel girişimler dışında öğrencilerin 

derslere devam zorunluluğu pek çok faktörden dolayı getirilememiştir. Bazı uygulamalarda dersler 

kaydedilerek öğrencinin sonra izleyebileceği farz edilmiştir. Hatta bu yönü uzaktan eğitimin avantajı 

olarak belirtilmiştir ki, kullanıldığı takdirde, öyledir. Bazı uygulamalar öğrencinin sonrasında dersi 

izleyip izlemediğini kaç dakikasını izlediğini veri tabanına işlerken bazı uygulamalar bu girişleri 

kaydetmemiştir. Dahası derse katılmayıp sonradan kaydı dinleyen öğrencinin etkin dinleme yapıp 

yapmadığını kontrol etme şansımız da bulunmamaktadır. Sonuç olarak uzaktan eğitimin 

değerlendirilebilmesi öncelikle öğrencinin katılımını gerektirmektedir. Türkiye özelinde 

değerlendirildiğinde uzaktan eğitimde gönüllü katılımın sağlanması temel koşul olarak görünmektedir. 

Bunun yanında uzaktan eğitimde kullanılan araçlar, öğrencilerin uzaktan eğitim sınıflarındaki 

performansları, değerlendirme aşamaları, teknolojik cihazlara erişimdeki sorunlar, internet ve altyapı 

donanımlarındaki yetersizlikler, öğrenci-öğretmen-veli işbirliği eksiklikleri ve diğer sorunlar da 

bulunmaktadır. Bu sorunların gözlemlenmesi ve çözüm önerilerinin değerlendirilmesi sürecin 

anlaşılması açısından önem arz etmektedir. Bu çalışmada, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin derse 

katılımda karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini ortaya koymak amacıyla 

bir eylem araştırması tasarlanmıştır. Gözlem tekniğinin kullanıldığı araştırmada öğrencilerin uzaktan 

derslere katılımını olumsuz etkileyen sebeplerin başında okulun kırsal kesimde düşük sosyoekonomik 

ve sosyokültürel düzeyde bir demografik yapıya sahip olması gelmektedir. Bunun yanında; sınıf 

mevcutlarının az olması, öğrencilerde görülen motivasyon eksikliği, veli-öğrenci ve öğretmen iş 

birliğinde yetersizlik, öğrencilerin teknolojik araç gereçlere göreceli yabancılıkları diğer problemler 

olarak gözlenmiştir. Yapılan çalışmada nitel verilerin analizi için içerik analizi kullanılmıştır. Eylem 

planı öğrencilerin derse yönelik tutum, motivasyon, sorumluluk ve değer gibi duyuşsal öğrenme 

alanlarına hitap etmektir. Sonuçların araştırmacı ve uygulayıcılara yol göstereceği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Fen Eğitimi, Uzaktan Eğitim, Eylem Araştırması, Kırsalda Eğitim, Teknoloji 

Entegrasyonu. 
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ABSTRACT 

In the distance education carried out during the pandemic period, apart from individual initiatives, the 

obligation of students to attend classes could not be brought due to many factors. In some applications, 

it is assumed that the lessons are recorded and the student can watch later. In fact, this aspect has been 

expressed as the advantage of distance education, if it is used, it is. While some applications record the 

number of minutes that the student watched the lesson afterward, some applications did not record 

these entries. If we go one step further, we do not have the chance to check whether the student who 

did not attend the class but listens to the recording afterwards, is listening effectively. As a result, the 

evaluation of distance education primarily requires the participation of the student. When evaluated in 

Turkey, voluntary participation in distance education seems to be the basic condition. In addition, 

there are tools used in distance education, students' performance in distance education classes, 

evaluation stages, problems in accessing technological devices, inadequacies in internet and 

infrastructure equipment, lack of student-teacher-parent cooperation and other problems. Observing 

these problems and evaluating the solution proposals are important in terms of understanding the 

process. In this study, an action research was designed in order to reveal the problems encountered by 

the students during the distance education process and the solutions for these problems. The study was 

carried out with 39 students (21 girls, 18 boys) at the 5th, 6th, 7th and 8th grade levels. In the research, 

in which the observation technique was used, the primary reason that negatively affects the 

participation of students in distance lessons is that the school has a low socioeconomic and 

sociocultural demographic structure in the rural area. Besides; fewer class sizes, lack of motivation in 

students, inadequacy of parent-student and teacher cooperation, students' relative unfamiliarity with 

technological tools were observed as other problems. Content analysis was used for the analysis of 

qualitative data in the study. The action plan is to address students' affective learning areas such as 

attitude towards the lesson, motivation, responsibility and value. It is hoped that the results will guide 

researchers and practitioners. 

Keywords: Science education, distance education, action research, education in rural, technology 

integration 

 

GİRİŞ 

Teknoloji çağında özellikle kendini geliştirmiş ülkeler arasında hissedilen teknoloji yarışı, bilim ve fen 

alanında gelişmiş bireylere duyulan ihtiyacı ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle fen eğitiminde ezber 

üzerine kurulu, bilginin ayrıntılarına inmek yerine temel kavramları ana şablonlarıyla veren, 

laboratuvar araştırmalarıyla öğrenciye bilim insanı gibi düşünme becerileri kazandıran ve öğrencinin 

istediği her türlü dokümana erişimini kolaylaştıran eğitim programları hazırlanmıştır (Demirbaş ve 

Yağbasan, 2006). Bilişsel ve yapılandırmacı öğrenme kuramlarının ortak özelliği, öğrenciyi süreçte 

etkin kılmaları ve öğrenci merkezli olmalarıdır (Fer vd., 2011, akt. Açıkgöz, 2011). 

Uzaktan eğitim, "öğrencinin iletişim teknolojilerinden yararlanarak öğrenmesini sağlayan" çağdaş bir 

uygulamadır. Gelişen teknolojiden yararlanılarak gerçekleştirilen bir eğitim akımıdır (Demir 2014). 

Gelişilmekte olan birçok ülkede kullanılmasına olanak sağlayan uzaktan eğitim sürecinde, tüm yaş ve 

gelir grubundan bireylerin, üretkenliklerini kaybetmeden, eğitimlerini bireysel hızlarında ve kendi 

kapasitelerine göre düzenleyerek yürüttükleri bir sistem olarak tanımlanmaktadır.   

Pandemi döneminde eğitimin uzaktan gerçekleştirilmesi; başta veliler, öğretmenler ve öğrenciler 

olmak üzere tüm paydaşları etkilemiştir. Bu dönemde yaşanan problemeler eğitimin her kolunda 

tedirginlik oluşturmuştur. Bu bağlamda salgın sürecinde uzaktan eğitimde kullanılan araçlar, 

öğrencilerin uzaktan eğitim sınıflarındaki performansları, değerlendirme aşamaları, teknolojik 

cihazlara ulaşım yetersizliği, internet ve altyapı donanımlarının süreksizliği, öğrenci-öğretmen-veli 

işbirliği, uzaktan eğitimin sorunları ve çözüm önerilerinin gözlemlenmesi ve değerlendirilmesine 

ihtiyaç duyulmuştur (Ertuğ, 2020). 

Bu çalışmada uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin derse katılım aşamasında karşılaştıkları sorunlar 

belirlenmiş ve bu sorunlara yönelik eylem araştırması gerçekleştirilmiştir. Sorunların giderilebilmesi 
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hedeflenerek eylem planları bu amaca göre düzenlenmiştir. Çok temel sorunlar dahil bölgenin kendine 

özgün sosyoekonomik ve sosyokültürel kaynaklı sorunların varlığı radikal eylemler gerektirmiştir.  

 

YÖNTEM 

Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden Eylem Araştırması kullanılmıştır. Eylem araştırması her gün 

süregelen durumlarla ilgili bir problemin farkına varılması ile ortaya çıkar ve süreçle doğrudan ilgili 

kişiler için uygundur. Herhangi bir sorunla karşılaşan farklı uzmanlık alanındaki kişiler, sorunlarını 

ortadan kaldırmak ya da işin niteliğini arttırmak amacıyla kullanılabilir. Araştırmada çözümler 

geliştirirken bulunan çözümler durumla ilgili genel kabul gören evrensel niteliklere uygun yapıya 

sahip olmalı ve katkı sağlamalıdır. Çalışma süresince olumlu yönde en verimli ve mantıklı çözüm 

yoları üretilmeli, var olan durumları olumsuz yönde etkileyecek ya da zora sürükleyecek çözüm yolları 

oluşturulmamalıdır.  

Eylem araştırması, eğitim alanında çalışanların var olan problemlerine alternatif çözüm yolları bulmak 

veya kendilerini geliştirmelerine olanak sağlamak amacıyla kullanabilecekleri araştırma 

yöntemlerinden biridir. Nitel araştırma yöntemlerinden biri olan eylem araştırması sürecinde eylemin 

niteliğinin gelişmesinin yanında sosyalleşme niteliği de gelişmektedir. Sosyal durumdaki sorunların 

belirlenmesi, günlük hayatta karşımıza çıkabilecek problemlerin çözüme kavuşmasına odaklanılan, 

araştırmacının sorun yaşadığı kendi küçük grubu üzerinde uygulayabilmesi ve araştırmayı yapanın 

akademisyen değil karşılaştığı probleme çözümler geliştiren araştırmacı öğretmen olabileceğinden 

dolayı öncelikle öğretmenler olmakla birlikte birçok eğitim çalışmacısının kullandığı bir çalışma 

metodudur (Beyhan, 2013). 

Eylem araştırması, araştırılan durumun uygulayıcının doğrudan kendisinin bir sorunu olduğu ve direk 

kendisinin araştırmacı olabildiği bir süreçtir. Araştırma sürecine dayalı problemlerin belirlenmesi ya 

da var olan bir problemi anlamlandırma ve çözüm yolları bulmaya yönelik veri elde etme ve elde 

edilen verileri çözümlemeye ilişkin bir araştırmadır. Eğitim bünyesinde o okulda görev alan tüm 

bireyler (yöneticiler, eğitmenler, uzmanlar) ve bir başka sektörlerde çalışanlar (mühendisler, 

yöneticiler) direk olarak çalışmanın bünyesinde bulunabilirler.  

Eylem araştırmaları, belli bir grup üzerinde gerçekleştiğinden örneklem ve evren aynıdır (Frankel ve 

Wallen, 2003). Katılımcılar; bir araştırmacı öğretmen ve 39 öğrenci olmak üzere toplam kırk kişiden 

oluşmaktadır. Öğrencilerin 9 tanesi beşinci sınıf, 9 tanesi altıncı sınıf, 4 tanesi yedinci sınıf ve 17 

tanesi sekizinci sınıfta öğrenim görmektedir. Öğrencilere ilişkin bilgiler Tablo 1’de sunulmuştur. 

 

Tablo 1. Okulun Sınıf Mevcutları 

 5. Sınıf   6. Sınıf   7. Sınıf 8. Sınıf Toplam (n) 

Öğrenci Sayısı 9 9 4 17 39 

 

Sonuç odaklı gerçekleştirilen eylem araştırmasından elde edilen sonuçların öğrencilerin derse 

katılımlarına katkısı, öğrencilerin devam durumları takip edilerek ortaya konmuştur. Öğrencilerin 

gerçekleştirilen uygulamalara derse katılarak verdikleri yanıtlar uygulanan eylemlerin başarısı olarak 

ifade edilebilir. 
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Gerçekleştirilen Eylemler 

Gözlem  

Öğrenci takibi  

Sorumluluk uygulamaları 

Eğitsel oyunlar 

Öğrenci görüşmeleri 

Aile ve akran görüşmeleri  

Ev ortamında yapılan değişiklikler  

Ders saatlerinde esneklik 

Öğrenciler arasında cihaz ve internet paylaşımı 

Ders videolarının kaydedilmesi ve  

Ders anlatım videolarının çevrimdışı kullanıma uygun hale getirilmesi 

 

Gözlem ve görüşmeler sonucunda tespit edilen sorunlar ve bu sorunlara yönelik gerçekleştirilen 

çalışmalar bulgular kısmında açıklanmıştır. 

 

BULGULAR  

Öğrenci ve öğretmenlerin karşılaştığı sorunlar 

Uzaktan eğitim sürecinde EBA’dan yapılan eğitimlere köyde yaşayan çocukların erişimleri birçok 

yaşıtına göre daha zor olmaktadır. Sosyoekonomik olarak düşük seviyedeki aileler çocuklarına derse 

katılım için gerekli bilgisayar, telefon veya tablet gibi cihaz ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk 

çekmiştir. Birden fazla çocuk ve bir cihaz olan ailelerde fazlaca yaşanan ders saatlerinin çakışması 

durumunda aileler çocuklardan birisinin derse katılmasını ya da dönüşümlü katılmalarını tercih etmek 

zorunda kalmıştır. 

Öğrencilerin yaşadığı köyde süregelen bir altyapı problemi mevcut olup her eve internet 

ulaştırılamamıştır. Alt yapı sorunlarından dolayı bağlansa bile çekmeyen ya da sık kopmalar yaşanan 

bölgeler halen bulunmaktadır. Öğrenciler derse ya hiç giriş yapamıyorlar ya da dersten sürekli 

düşüyorlar. Bu durumda dersin işlenişi esnasında öğrenci bağlanana kadar ara vermek 

gerekebilmektedir. Eğer çocukların dersten düştüğü fark edilmediyse öğrenci sorununu çözüp derse 

tekrar giriş yapana kadar dersin bir miktarını kaçırmış oluyor. 

Köy okulu öğrencilerinin üzerindeki iş yük miktarının yaşıtlarına göre daha fazla olduğu gözlenmiştir. 

Ders esnasında veya dersten hemen önce verilen görevler öğrencilerin derse ya geç kalmalarına yol 

açmakta ya da tamamen girmelerini engellemektedir. İşlerin mevsimsel olarak yoğun olduğu 

dönemlerde öğrencilerin derslere uzun süre hiç giriş yapamamasına neden olduğu gözlemlenmiştir. 

Öğrencilerin ders esnasında dahi çağrılarak dersi yarım bıraktığı ve ya önemli kısmına katılım 

sağlayamadığı yine gözlemler arasındadır.  

Derse katılımın öğrencilerin isteğine bırakılması derse katılım oranını önemli derecede etkilemiştir. 

Bir takım yetersizlikler yüzünden derse katılımın mazereti olan öğrencilere zorunlu kılınmaması 

maalesef öğrencilerin bir kısmında “derse katılmama hakkı” olarak algılanmıştır. Görüşmelerde 

uzaktan eğitime neden katılmadığı sorulduğunda “canım istemedi” dahil umarsız cevaplar alınmıştır.  

Derse katılımın sağlanması için temin edilen cihazlar ve internet öğrencilerin internet oyunlarına 

yönelmelerine sebep olmuştur. İnterneti önceden var olan bazı öğrenciler ders dışı oyunlar ve sosyal 

medyada geçirdikleri zamanı kontrol edebiliyorken, internetle yeni tanışan öğrenciler dijital oyunlara 
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yönelebilmiştir. Sadece çalışmanın yürütüldüğü köy ile sınırlı olmayan dijital bağımlılıklar bu gruptaki 

öğrencilerde derslere katılmama gibi sonuçlar doğurduğu yine gözlemlerimiz arasındadır.  

Gerçekleştirilen görüşmelerde velilerden ders takibi konusunda işbirliği yapmaları istenmiştir. Bu 

görüşmeler beklenmedik şekilde olumlu sonuçlanmış öğrencilerin derse katılım oranlarında büyük 

farklar oluşmasını sağlamıştır. Ders işleme sırasında, öğretmenin isteğe bırakmadığı, mikrofon ve 

kameraların açık olması öğrencilerin o an aktif olarak neler yaptığının, derste olup olmadığının 

gözlemlenmesini sağlamıştır. Bazı durumlarda ise, kamera ve mikrofonların açık olması, evdeki 

mevcut durumun istenmeyen ses, görüntü ve motivasyon kaybı olarak derse aktarılmasıyla 

sonuçlanmıştır. 

Pandemi sürecinde teknolojik cihazların uzun sürelerle kullanılması, öğrenci ve öğretmenlerin 

sağlığını olumsuz yönde etkilediği gözlenmiştir. Derslere katılan öğrencilerden bazılarında göz 

yorgunlukları, gözlerde kızarmalar ve yanmalar gibi sağlık sorunları oluşmuştur. Bu sorunlar da derse 

katılımı olumsuz etkilemiştir. 

Bazı öğrencilerin uzaktan eğitime uyum zorluğu çektiği de gözlenmiştir. Süreç içerisinde kazanımlara 

ulaşamayan, konuları anlamakta zorluk çeken öğrencilerin motivasyonları düşme gözlenmiştir. 

Konuları kavramakta zorluk çektikleri anlarda anında dönüt isteyen öğrenciler için uygun bir ortam 

oluşturmayan uzaktan eğitim öğrencilerin zamanla derslere, konuları anlayamadıkları gerekçesi ile 

katılım sağlamadıkları gözlenmiştir.  

Öğrenci ve öğretmenlerin karşılaştığı sorunları gidermeye yönelik yapılan çalışmalar   

Sürecin en can alıcı kısmı belki de öğrenci takibi olmuştur. Öğrencilerin sınıf öğretmenleri bulunuyor 

fakat bazen yeterli gelmiyor. Kendi dersimiz açısından sınıf öğretmenlerinden farklı olarak onların o 

derse karşı tutumlarını, isteklerini neler kazandıklarını ya da neleri kaçırdıklarını birebir iletişimle çok 

daha güvenli bir şekilde sağlamış oluyoruz. Öğrenci takibi ile derse katılım sağlamayan öğrencinin 

neden katılmadığı öğrenilmiş ve daha hızlı çözümler üretebilmiştir. 

Derse katılımı artırma adına yapılan tekniklerden biri sorumluluk vermek üzerine yapılmıştır. Derse 

katılımın öğrencilerin isteğine bırakılması hiçbir sorunu ve eksiği olmamasına rağmen öğrencinin 

derse katılmamasına yol açmıştır. Derse karşı verilen sorumluluklar öğrencilerin derse karşı ilgisini 

çekmiştir.  

 

Tablo 2. Öğrencilerin Sorumluluk Uygulamasından Önce ve Sonra Devam Durumları 
 

5. sınıf 6. sınıf 7. sınıf 8. sınıf 

Derse katılımlar (önce) 2 1 2 5 

Derse katılımlar (sonra) 5 7 4 14 

Artış (%) 150 600 100 180 

 

Uzaktan eğitim sürecinde derse katılım oranlarını artırmak için kullanılan çözüm önerilerinden biri 

olan sorumluluk bilinci çalışması sonucu, öğrencilerin derslere katılımlarındaki artış yüzdesi Tablo-

2’de görüleceği üzere 6>8>5>7 sırasıyla gerçekleşmiştir.  

Bazı öğrenciler görüşmelerde çevrimiçi dersleri sıkıcı ve yorucu şeklinde ifade etmiştir. Bu durumu 

eğitsel oyunlarla dersleri eğlenceli hale getirme çalışması yürütülmüştür. Dersin akışı içine entegre 

edilen oyunların, öğrencilerin derse olan ilgisini artırdığı gözlenmiştir. Dersin ilk dakikalarında verilen 

kazanımlarla ilgili konudan kopmadan dersin son dakikalarında oynanan oyunlar algı süreçleri dolan 

öğrencilerin eğlenme sürecine geçmelerini sağlamıştır. 
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Tablo 3. Öğrencilerin Eğitsel Oyun Uygulamasından Önce ve Sonra Devam Durumları 
 

5. sınıf 6. sınıf 7. sınıf 8. sınıf 

Derse katılımlar(önce) 3 1 2 8 

Derse katılımlar(sonra) 8 7 4 10 

Artış (%) 166 600 100 25 

 

Uzaktan eğitim sürecinde derse katılım oranlarını artırmak için kullanılan çözüm önerilerinden biri 

olan eğitici oyunlarla öğrencilerin ilgilerini artırma çalışmaları öğrencilerin derse katılımlarında 

anlamlı artış sağlamıştır. Derslere katılımdaki artışlar Tablo 3’te görüldüğü üzere 6>5>7>8 sırasıyla 

gerçekleşmiştir. 8. Sınıflardaki artışın sınırlı kalması sonucu öğrencilerle yapılan bire bir görüşmelerde 

bazı öğrenciler gerçekleştirilen etkinlikleri “çocukça” ve “komik” olarak belirtmiştir. Bazı 

öğrencilerde son sınıf olmanın “ağırlığı” ile davrandıklarını ve arkadaşlarının dalga geçebilme ihtimali 

yüzünden herhangi bir motivasyon artışına sebep olmadığını ifade etmiştir. 

Kırsal yaşamda birçok öğrencinin ev içinde uygun ders çalışma ortamı bulunmamaktadır. 

Gerçekleştirilen gözlem ve görüşmelerde ders çalışma ortamının uygun olmamasının bazen evin 

küçük olmasından, bazen odalardaki ısınma probleminden, bazen de velilerin davranışından 

kaynaklanabilmektedir. Velilerle yapılan görüşmelerde bu konular da gündeme getirilerek onlara ait 

bir oda ya da en azından çalışma ortamı oluşturulması gerektiği aktarılmıştır. Çocukların çalışabileceği 

herhangi bir odaya kurulan soba ile kışın oluşan ısınma probleminin önüne geçilebileceği 

belirtilmiştir. Bazı veliler masa ve sandalye sorunlarını çözeceklerini belirtmiştir. 

Çalışmayı yürüttüğümüz köyde gerçekleştirilen görüşmelerde aileler evde çokça yardıma ihtiyaçları 

olduğunu ve bu yardımı biraz da çocuklardan beklediklerini ifade etmişlerdir. Çocuklara verilen 

görevler özellikle sekizinci sınıfların planlı programlı çalışmalarını sekteye uğratabilmektedir. 

Ailelere, öğrencilerin ders saatlerinde öğrencileri okula gitmiş gibi düşünüp derslerini aksatacak 

düzeyde yardım talep etmemeleri söylenmiştir.   

Uzaktan eğitimin zaman esnekliği avantajı kullanılarak, öğrencilerin kırsal bölgelerdeki iş 

yoğunluğunun umumiyetle fazla olduğu saatlerdeki dersler daha fazla öğrencinin katılımın 

sağlanabileceği saatlere aktarılmıştır. 

 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Uzaktan eğitim sürecinde EBA’dan yapılmaya başlanan eğitime, kırsalda yaşayan çocukların 

erişimleri birçok yaşıtına göre daha zor olmuştur. Bu araştırmada en belirleyici süreç öğrenci takibi 

olmuştur. Öğrenci takibi ile derse katılım sağlamayan öğrencinin neden katılmadığı öğrenilmiş ve 

daha hızlı çözümler üretebilmiştir. Derse katılımın öğrencilerin isteğine bırakılması hiçbir sorunu ve 

eksiği olmamasına rağmen öğrencinin derse katılmamasına yol açmıştır. Derse karşı verilen 

sorumluluklar öğrencilerin derse karşı ilgisini çekmiştir.  

Süreci eğitimin yanında eğlenceli hale getirebilmek adına eğitsel oyunlar tasarlanarak uygulanmış ve 

derse katılım açısından olumlu etkileri gözlemlenmiştir.  

Velilerle yapılan görüşmelerde ev içinde ders çalışma ortamı bulunmayan öğrencilerin çalışabileceği 

herhangi bir odaya kurulan soba ile kış aylarında oluşan ısınma probleminin önüne geçmiştir. Çalışma 

saati kısıtlanan öğrencilere, masa lambası veya ışıklı okuma gözlüğü kullandırılarak geniş bir çalışma 

zaman aralığı oluşturulmuştur.  



6th INTERNATIONAL EDUCATION AND INNOVATIVE SCIENCES CONGRESS 

(November 24-25, 2022 / Burdur Mehmet Akif Ersoy University) 
 

184 

Ailelerin köy ortamında çocuklardan sürekli yardım istemelerinden dolayı ailelerle görüşülüp evdeki 

iş bölümünü onların ders ve deneme saatlerini göz önüne alarak oluşturmaları gerektiği 

vurgulanmıştır.  

Ders saatlerini öğrencilerin yoğun olduğu saatlerden daha az yoğun olunan saatlere almak devam 

durumlarında olumlu etkili olmuştur. 

Çocuklar yakın çevrelerinde bulunan arkadaşlarının evine giderek uzaktan eğitim sürecini birlikte 

takip etmeleri dersleri kaçırma problemine önemli bir çözüm yolu oluşturulmuştur.  

Derse katılımda sorun yaşayan ya da o an derse katılamayan öğrenciler için konu anlatırken videolu 

kayıt alınıp öğrencilerle paylaşılarak onların süreçten kopmamaları sağlamıştır. Bu durum derse 

katılamayan öğrencilerin yanında derse katılmış olmasına rağmen kaçırdığı veya hatırlamakta zorluk 

çektiği konular olan öğrenciler için de zengin bir alternatif haline gelmiştir. 

Çözüm odaklı gerçekleştirilen çalışmada elde edilen sonuçların diğer okullarda benzer sorunları 

yaşayabilecek öğretmen ve öğrencilerimize katkı sağlaması düşünülmüştür. 

Çalışmada ulaşılan sonuçlar doğrultusunda; 

Öğretmenlerimiz hizmet içi eğitimler ve ferdi çabalarıyla kendilerini geliştirmek adına adımlar 

atmalıdır. 

Uzaktan eğitim sürecinde kullanılması planlanan program ve kaynaklar çeşitlendirilmelidir.  

Öğrencilere uzaktan eğitimde kullanabilmeleri için gerekli araç ve gereç desteği sağlanmalıdır. 

Kurumlar işbirliği içinde çalışarak gerekli altyapı ve donanım eksikliklerini ivedilikle gidermelidir. 

Uzaktan eğitim sürecinde derse devam zorunlu kılınmalıdır. 

Velilere sürecin ehemmiyeti anlatılmalı ve yeterli bilgilendirmeler yapılmalıdır.  
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The Republic of Türkiye is particularly notable in that the country's higher education institutions are 

consistently ranked at the top of the international ranking system. Every year, a number of Türkiye's 

prestigious universities are listed among the world's top 500 higher education institutions. Türkiye, 

which is part of the European Higher Education Area, is the best at implementing the Bologna 

Process. The course credit system is ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System), and 

all students receive a Diploma Supplement. Furthermore, Türkiye is one of the countries with the most 

successful Erasmus+ exchange programs. There are numerous exchange programs in Türkiye that 

foster student and teacher mobility, such as Mevlana and Farabi. As per statistics, around 60 000 

exchange programs are currently running in Türkiye's 207 universities. Published scientific papers and 

references to them (citations) are equally significant in climbing the international rankings. All at the 

same, scientific papers of university teaching staff published in a foreign language and employed as 

textbooks across many higher education institutions worldwide, along with scientific research 

materials published in prestigious foreign scientific journals, are considered to be one of the most 

important criteria.The partnership of Hacettepe University, ranked first and Gazi University, ranked 

VII among the top 10 universities in Türkiye, with Azerbaijan State Pedagogical University, was 

selected for the research considering the high standards of education and the differences were found. 

Examples are used to illustrate the results of methodical research: 

One of the biggest faculties at Gazi University is the Faculty of Education. It is a faculty that advances 

educational theories and practices, provides top-quality scientific-research activities and educational 

services thanks to train teachers, experts and academics who are committed to the basic principles of 

the Republic of Türkiye, who renew themselves on the basis of learning and teaching, as well as 

human development, who can think critically, who are open to innovations, who can direct 

innovations, who develop educational theories and practices through collaborations at national and 

international level. The faculty has departments of Educational Management, Scientific Research 

Methods and Ethics, Measurement and Evaluation, Teaching Methods and Technologies, and the 

teaching in these fields is different from the educational experience of Azerbaijan State Pedagogical 

University. Based on this, recommendations were made regarding the research results (during the visit 

and online). 

Keywords: experience, research, difference, scientific research, skill, activity. 
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Ali təhsil müəssisələrinin dünya reytinq sistemində daim yüksək pillələrdə olması baxımından  

Türkiyə Cümhuriyyəti xüsusilə fərqlənir. Hər il Türkiyənin bir sıra nüfuzlu universitetləri dünyanın ən 

yaxşı 500 ali təhsil müəssisəsi arasında yer alır. Onların sırasında Avropa ali təhsil məkanına daxil 

olan Türkiyə Bolonya prosesini mükəmməl şəkildə həyata keçirir. Kurs kredit sistemi olaraq AKTS 

(Avropa Kredit Transfer Sistemi) tətbiq edilir və bütün tələbələrə Diplom Əlavəsi  verilir. Bundan 

əlavə, Türkiyə Erasmus+ mübadilə proqramlarının ən uğurlu tətbiq olunduğu ölkələrdən biridir. 

Türkiyədə Mövlanə, Fərabi kimi tələbə və müəllimlərin mobilliyini dəstəkləyən mübadilə proqramları 

da mövcuddur. Aparılan statistikaya görə, Türkiyədə 207 universitetdə 60.000 -ə yaxın mübadilə 

proqramı həyata keçirilir. Çap olunmuş elmi əsərlər və onlara istinadlar (sitatlar) da dünya 

reytinqlərində daha yüksək yerlərə çıxmaqda mühüm rol oynayır. Eyni zamanda, universitetlərin 

pedaqoji kollektivinin xarici dildə nəşr edilərək dünyanın bir çox ali təhsil müəssisələrində  dərslik 

kimi istifadə olunan elmi əsərləri, nüfuzlu xarici elmi jurnallarda  elmi-tədqiqat materialları da ən 

mühüm meyarlardan sayılır. Türkiyədə reytinq sırasına görə ilk onluqda  I  olan Hacəttəpə 

Universitetinin və VII yeri tutan Qazi Universitetinin Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti  ilə 

tərəfdaşlığı, yüksək meyarlara  malik təhsilin olmasını nəzərə alınaraq tədqiqat üçün seçilmiş və 

fərqliliklər aşkarlanmışdır. Nümunələrdə metodiki araşdırmanın nəticəsi təqdim olunmuşdur. 

Qazi Universitetinin Təhsil fakültəsi ən böyük fakültələrindən biridir.Türkiyə Respublikanın təməl 

prinsiplərinə sadiq olan, öyrənmə və öyrətmə, insan inkişafı əsasında özünü yeniləyən, tənqidi düşünə 

bilən, yeniliklərə açıq olan, yeniliklərə istiqamət verə bilən müəllimlər, ekspertlər və akademiklər 

hazırlamaq, milli və beynəlxalq səviyyədə qurulmuş əməkdaşlıqlar sayəsində təhsil nəzəriyyələrini və 

təcrübələrini inkişaf etdirən yüksək keyfiyyətli elmi- tədqiqat fəaliyyəti və təhsil xidmətlərini təmin 

edən bir fakültədir. Fakültədə “Təhsilin idarəedilməsi”,  “Elmi -Tədqiqat Metodları və Etika”, “Ölçmə 

və dəyərləndirmə”, “Tədris metodları və texnologiyaları” kafedraları mövcud olub, bu sahələr üzrə 

tədbiq olunan tədris Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin təhsil təcrübəsi ilə fərqlilik təşkil 

edir. Bunu əsas tutaraq araşdırmanın (ezamiyyə zamanı və onlayn ) nəticələrinə dair təkliflər 

verilmişdir. 

Açar sözlər: təcrübə, araşdırma, fərqlilik, elmi- tədqiqat, bacarıq, fəaliyyət 

 

Ali təhsil müəssisələrinin dünya reytinq sistemində daim yüksək pillələrdə olması baxımından Türkiyə 

Cümhuriyyəti xüsusilə fərqlənir. Hər il Türkiyənin bir sıra nüfuzlu universitetləri dünyanın ən yaxşı 

500 ali təhsil müəssisəsi arasında yer alır. Onların sırasında Avropa ali təhsil məkanına daxil olan 

Türkiyə Bolonya prosesini mükəmməl şəkildə həyata keçirir. Kurs kredit sistemi olaraq AKTS 

(Avropa Kredit Transfer Sistemi) tətbiq edilir və bütün tələbələrə Diplom Əlavəsi  verilir. Bundan 

əlavə, Türkiyə Erasmus+ mübadilə proqramlarının ən uğurlu tətbiq olunduğu ölkələrdən biridir. 

Türkiyədə Mövlanə, Fərabi kimi tələbə və müəllimlərin mobilliyini dəstəkləyən mübadilə proqramları 

da mövcuddur. Aparılan statistikaya görə, Türkiyədə 207 universitetdə 60.000 -ə yaxın mübadilə 

proqramı həyata keçirilir. Çap olunmuş elmi əsərlər və onlara istinadlar (sitatlar) da dünya 

reytinqlərində daha yüksək yerlərə çıxmaqda mühüm rol oynayır. Eyni zamanda, universitetlərin 

pedaqoji kollektivinin xarici dildə nəşr edilərək dünyanın bir çox ali təhsil müəssisələrində  dərslik 

kimi istifadə olunan elmi əsərləri, nüfuzlu xarici elmi jurnallarda  elmi-tədqiqat materialları da ən 

mühüm meyarlardan sayılır. Türkiyədə reytinq sırasına görə ilk onluqda  I  olan Hacəttəpə 

Universitetinin və VII yeri tutan Qazi Universitetinin Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti  ilə 

tərəfdaşlığı, yüksək meyarlara  malik təhsilin olmasını nəzərə alınaraq tədqiqat üçün seçilmiş və 

fərqliliklər aşkarlanmışdır. Nümunələrdə metodiki araşdırmanın nəticəsi təqdim olunmuşdur. 

       Qazi Universitetinin Təhsil fakültəsi ən böyük fakültələrindən biridir.Türkiyə Respublikanın 

təməl prinsiplərinə sadiq olan, öyrənmə və öyrətmə, insan inkişafı əsasında özünü yeniləyən, tənqidi 

düşünə bilən, yeniliklərə açıq olan, yeniliklərə istiqamət verə bilən müəllimlər, ekspertlər və 

akademiklər hazırlamaq, milli və beynəlxalq səviyyədə qurulmuş əməkdaşlıqlar sayəsində təhsil 

nəzəriyyələrini və təcrübələrini inkişaf etdirən yüksək keyfiyyətli elmi- tədqiqat fəaliyyəti və təhsil 

xidmətlərini təmin edən bir fakültədir. Fakültədə “Təhsilin idarəedilməsi”,  “Elmi -Tədqiqat Metodları 
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və Etika”, “Ölçmə və dəyərləndirmə”, “Tədris metodları və texnologiyaları kafedraları” mövcud olub, 

bu sahələr üzrə tədbiq olunan tədris Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin təhsil təcrübəsi ilə 

fərqlilik təşkil edir. Bunu əsas tutaraq araşdırmanın (ezamiyyə zamanı və onlayn ) nəticələrinə dair 

təkliflər verilmişdir. 

     1. Öncə Türkiyə universitetlərində müəllim üçün dərs yüklərinin standart qaydaları müəyyənləşdi. 

Türkiyə universitetlərində dərs yükləri standart qaydada verilir. Müəllimin (Elmi dərəcəsi olmayanlar)  

həftəlik dərs yükü 12 saat- bir yarımil 14 həftə- 168 saat olur. İllik 336 saat. 

(Dosent, professor) Elmi dərəcəsi olanlar: Həftəlik dərs yükü 10 saat. Bir yarımil 14 həftə- 140 saat, 

illik 280 saat.  

Bütün müəllimlər həftəlik 20 saat əlavə dərs saatı götürə bilər. Yəni həftəlik 10+20=30 saat və yaxud 

12+20=32 saat.  

Onu da qeyd edək ki, əlavə 20 saatı götürməyə bilərlər, lakin ehtiyac varsa məcburi olaraq 5 saat verə 

bilər. Məcburi yəni dekan əmr vermişsə əlavə 5 saat dərs deyilsin, buna imtina edilə bilməz.  

Bunlardan başqa ikinci təhsil, axşam təhsili deyilən təhsil var ki burada da əlavə 20 saata qədər dərs 

götürə bilərlər, bunun saatına verilən haqq 2 və 3 qat artıq olur, məsələn gündüz dərslərinə saatına 50 

TL verilirsə ikinci təhsilin hər saatına 100, və yaxud 150 TL verilir.  

Kafedra müdiri, dekan müavini, prorektorların həftəlik dərs yükü 5 saat, bu müəllimlər də 5 saatdan 

əlavə maksimum 20 saat dərs götürə bilərlər.   

Dekan və rektorun həftəlik dərs yüki 0, lakin bunlar da həftəlik maksimum 20 saat dərs götürə bilərlər.  

 

       2.Türkiyə təcrübəsinin araşdırılması məqsədilə müəyyənləşdirilmiş Ankaranın Hacəttəpə 

universitetinin Filologiya və  Qazi universitetinin Təhsil fakültələrində təhlillər onlayn   qaydada 

həyata keçirilmişdir. Fənn proqramları, sillabuslar araşdırılmış və müəllim fəaliyyətinə dair öhdəliklər 

müəyyənləşdirilmişdir. Müqayisəli təhlillər nəticəsində fərqliliklər aydınlaşdırılmışdır: 

Qazi universitetinin Təhsil fakültəsində (Pedaqogika) tədris olunan 2 fənn-  “Tədrisə giriş” və 

“Təhsildə proqramın hazırlanması” üzrə sillabuslar tədqiq edilmiş, mövzu, məzmun (təlim nəticləri), 

fəaliyyətlər (tapşırıqlar) və  həm də istifadə olunan  təlim metodlarının uzlaşması 

müəyyənləşdirilmişdir: 

         

 Nümunə 1. 

“Təhsildə proqramın hazırlanması” seçmə fənn olub,  proqramın  hazırlanmasına dair mövzulara 

əsaslanır:  

    Qeyd. Belə bir fənnin tədrisi  zəruridir  (hər dəfə həftəlik mövzular  3-4 gün ərzində tədris olunur)  

Öyrənmə tapşırıq olaraq 

1.1. Məqalənin (araşdırma ilə həyata keçirilir) yazılması və təqdimatı;  

1.2. Məqalənin müzakirəsi   

      1.3. Tələbələrin  məqalədə yenilikləri, mövzuya  fərdi  yanaşmaları,  əlavələrinin  tətbiqi ilə həyata 

keçirilir. 

Nəticədə  təhsilalanlar üçün mənimsəmə , göründüyü kimi düşüncənin inkişaf etdirilməsinə və 

yaradıcılığa sövq etmə əsasında həyata keçirilir. 

      Bütün bünlar  “tərs çevirmə” metodu ilə həyata keçirilir, yəni öncədən bir sonrakı həftədəki  dərsin 

mövzusu və tapşırığı verilir ( Hər həftə növbəti həftənin mövzusunun  öyrəniləcəyi və araşdırılacağı 

tapşırığı verilir). 

 



6th INTERNATIONAL EDUCATION AND INNOVATIVE SCIENCES CONGRESS 

(November 24-25, 2022 / Burdur Mehmet Akif Ersoy University) 
 

189 

Nümunə 2. 

“Tədrisə giriş” fənninin silabusunun araşdırmasında  müəyyənləşdi: 

Mövzu- Tapşırıqlar: 

1.Tanışlıq, kurs haqqında ümumi məlumat - Ölü Şairlər Dərnəyi Film izlənilir – araşdırılır, məlumat 

əldə edilir ; 

2.Təhsil fəlsəfəsi 

Təhsilin Fəlsəfi Əsasları- Filmlərə baxılır/ Filmdəki təhsil fəlsəfələri və bu fikrin haradan gəldiyi 

haqqında reportaj;  

Təhsilin Sosial Əsasları - Sosial və təhsil haqqında məqalələrin oxunması kimi  fəaliyyətlər icra olunur 

, keçirilir və sual-cavab, diskussiya, tərsinə çevirmə, case study,  beyin həmləsi üsul və texnikalardan 

istifadə olunur. Bu  fəaliyyətlər mövzuya görə müəyyənləşir. 

Filmlərlə əlaqələndirmə maraqlı olub, bu əsasda analiz vasitəsilə düşüncəni inkişaf etdirən təlim (dərs) 

olur.  

         II. Təhsildə ölçmə və dəyərləndirmə ixtisası şöbəsi  üzrə məqsədlər öyrənildi : 

     Təhsildə Ölçmə və Qiymətləndirmə sahəsində sahə ekspertləri və akademik heyətin hazırlanmasıdır 

və əsas məqsədi təhsil sistemimizin ehtiyac duyduğu yüksək keyfiyyətli elmi tədqiqat və 

təkmilləşdirmə fəaliyyətini həyata keçirməkdir. Bundan əlavə, nəzəri və tətbiqi yönümlü elmi 

araşdırmalar aparmaq və araşdırmaların nəticələrini müvafiq akademik və sosial mühitlə bölüşmək, 

təhsildə ölçmə və qiymətləndirmə sahəsi haqqında maarifləndirmə və məlumat mübadiləsinə yönəlmiş 

elmi görüşlər təşkil etmək, təhsildə ölçmə və qiymətləndirmə sahəsi ilə bağlı milli və beynəlxalq 

layihələr hazırlamaq, magistr proqramının məqsədləri arasında davam edən layihələri dəstəkləmək və 

layihələrin icrasında iştirak etmək, inkişaf etdirən tədqiqatlar aparmaq daxildir. təhsildə ölçmə və 

qiymətləndirmə sahəsi ilə bağlı akademik vahidlər və qeyri-hökumət təşkilatları ilə əlaqə və 

əməkdaşlıq. 

      Türkiyə  təhsilində təlim nəticələrinin reallaşdırılmasını  müəyyən edən qiymətləndirmə meyarları 

sillabusda əks olunur, yəni tələbənin əldə edəcəyi  hansı bilik və bacarıqların necə dəyərləndirildiyi  

göstərilir. Ümumiyyətlə hər dərsdə qiymətləndirmə meyarları əsasında dəyərləndirmənin aparılması 

təlim nəticələrinin reallaşdırılmasının təsdiqi kimi  müəyyən olunur və öyrənənlərdə məsuliyyət hissini 

artırır, eyni zamanda mayak kimi bacarıqların hansı dərəcədə qazanıldığını aşkarlayır. 

       III. Təhsilin idarə olunması fənninin(əsas elm)(şöbə) məqsədləri öyrənildi: 

1. Təhsil elmləri sahəsində Milli Təhsil Nazirliyi, digər dövlət müəssisə və təşkilatları, özəl sektor və 

təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatları üçün ekspert, tədqiqatçı, rəhbər və 

auditorlar hazırlamaq; 

2. Ali təhsildə artan potensial tələbi ilə paralel olaraq, universitetlərin müvafiq kafedraları üçün 

müəllim kadrlarının hazırlanması, 

3. Qazi Universitetində müəllim hazırlığının keyfiyyətini inkişaf etdirmək və cəmiyyətin ehtiyac 

duyduğu yüksək ixtisaslı müəllimlərin yetişdirilməsini təmin edəcək təhsil və tədqiqat işlərinə 

rəhbərlik etmək, 

4. Milli Təhsil Nazirliyində, digər dövlət müəssisə və təşkilatlarında, özəl sektorda və təhsil sahəsində 

fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatlarında çalışan rəhbər, nəzarətçi, ekspert və müəllimlərin 

elmi-tədqiqat və təhsil və kadr hazırlığı vasitəsilə peşə səriştəsini artırmaq. türk təhsilinin inkişafı üçün 

fəaliyyətlər, 

5. Türk təhsilinin inkişafında milli maraqlar və dəyərlər istiqamətində siyasət və təcrübələri 

istiqamətləndirəcək tədqiqat və təkmilləşdirmə işlərinin aparılması və əldə edilən məlumatların siyasət 

və siyasətlərə istiqamət verməsini təmin etmək üçün maraqlı tərəflərlə əməkdaşlıq və əlaqələri inkişaf 

etdirmək. təcrübələr, 
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6. Ömürboyu təhsil fəlsəfəsinə əsaslanaraq akademik heyətin işində əməkdaşlığı, şəffaflığı, elmi fikir 

azadlığını, yaradıcılığı və orijinallığı inkişaf etdirmək, 

7. ?Müəllim Məktəbindən bu yana əldə etdiyi təcrübə və biliklərdən istifadə edərək təhsil sisteminin 

inkişafında qabaqcıl şöbə kimi davam etmək? 

Araşdırma, eyni zamanda Səfər zamanı Hacəttəpə Universitetinin Ədəbiyyat  və Qazi Universitetinin 

Təhsil fakültələrində olmuşdur. Pedaqoji kadr hazırlığında Türkiyə təcrübəsinin öyrənilməsi məqsədilə 

tədris prosesinin təşkili məsələləri ilə bağlı dəyirmi masalarda  müzakirələr və bir sıra dərslərdə  

müşahidələr aparılmışdır. 

       Ankaranın Hacəttəpə universitetinin Ədəbiyyat fakültəsinin dekanı, professor Mehmet Özlə 

görüşərək   fakültədə tədrisdə tətbiq olunan üsul və metodlarla əyani tanış olmaq üçün dərs 

müşahidələri həyata keçirmişlər. Müasir  türk dilləri və ədəbiyyatları  kafedrası müəllimlərinin 3 

dərsində və  tarix fənni üzrə 1 dərsdə də iştirak edərək  tədris prosesi ilə yaxından tanış olmuşlar. 

        Ankaranın  Qazi universitetinin  Təhsil  fakültəsində dekan professor Mahmut Selvi ilə görüşmüş, 

5 dərsin müşahidəsini etmiş və.bir qrup professor-müəllim heyətinin iştirakı ilə dəyirmi masa təşkil 

olunuşdur. Təhsil fakültəsinin dekanı, professor Mahmut Selvi başda olmaqla, Təhsil elmləri 

kafedrasının müdiri (Təhsilin idarəedilməsi ixtisası ) Professor Murat Gürkan Gülcan, Təhsil elmləri 

kafedrasının müdiri (Təhsil proqramları və tədris ixtisası) Professor Gülgün Alpan,Təhsil elmləri 

kafedrasının müdiri (Təhsildə ölçmə və dəyərləndirmə ixtisası) Professor Mehtap Çakan , Türk dili və 

sosial elmlərin tədrisi kafedrasınin müdiri ( Fəlsəfə qrupu təhsili ixtisası) , Xüsusi təhsil kafedrasının 

müdiri (Əqli qüsurlular  təhsili ixtisası) Professor Necdet Karasu  ilə fakültənin pedaqoji kadr hazırlığı 

təcrübəsinə dair fikir mübadiləsi edilmişdir. 

    Fakültənin profilinə görə mövzuları 3 istiqamətdə təsnifatlandırmaq olar: 1. müəllim sənətinin 

öyrədilməsinə və2. tarix elminin tədrisinə xidmət edən fənlərin tədrisi, 3. tələbə intellektinin 

yüksəldilməsinə xidmət edən yardımçı fənlər. 
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ÖZET 

Eğitim, hayatın her alanında sürekliliği olan bir olgudur. Bu bağlamda eğitimin sadece okul sınırları 

içerisinde düşünülmesi olanaksızdır. Gelişen toplum ve teknolojiyle birlikte eski öğrenme 

yöntemlerinin dışına çıkılmış olduğu, yaparak-yaşayarak öğrenmenin diğer öğrenme türlerine göre 

daha etkili ve kalıcı olduğu bilinmektedir. Sanat eğitiminde yaratıcılığı ve eleştirel düşünmeyi 

geliştirmek ve etkili kullanımını sağlamak amacıyla en uygun okul dışı eğitim ortamlarının müzeler 

olduğunu söylemek mümkündür. Okul dışı öğrenme ortamı olarak müzeler, insanlara farklı 

medeniyetlere ait eserleri bir arada sunarak, olaylar arasındaki neden-sonuç ilişkisini sorgulamalarına 

katkı sağlar. Ayrıca müzeler birey ve nesne arasında bir köprü kurarak öğrenciler için ufak yaştan 

itibaren eleştirel düşünmeyi, yaratıcılıklarını ve kendi öz benliğinin farkına varmasında yardımcı 

olabilecek uygun ortamı sağlamaktadır. Birey, kendi kültürünü, geleneğini ve tarihi değerlerini 

özümseyerek müzelerin varlığının sürdürülmesine olanak sağlamaktadır. Müzede sanat eğitimi 

öğrencilerin gerçek eserler/objeler karşısında fiziksel ve duyuşsal olarak aktif olmasından dolayı kalıcı 

öğrenmeler sağlayabilmektedir. Müzeler, bireyin öğretmen ve arkadaşlarıyla etkileşim içinde olduğu 

bu ortamda, yaşanılan çağdaki değerleri karşılaştırarak fark etmesine ve farklı kültürleri 

sentezlemesine olanak tanır.  

Bu araştırmada; ortaokul görsel sanatlar öğretmenlerinin müze eğitimi uygulamaları hakkındaki 

düşüncelerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. 

Araştırmada öncelik olarak literatür taraması yapılmış, katılımcılara iletişim aracı olarak yarı 

yapılandırılmış görüşme formu uygulanmıştır. Araştırmada kullanılan çalışma grubu Burdur İl 

Merkezinde görev yapmakta olan ortaokul görsel sanatlar öğretmenlerinden oluşmaktadır. 

Araştırmada katılımcılara müze eğitiminde kullandıkları etkinlikler ve müze eğitimi uygulamalarında 

karşılaştıkları sorunları anlamaya yönelik sorular yöneltilmiştir. Verilerin çözümlenmesinde betimsel 

analiz yöntemi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda katılımcıların müze eğitimi kapsamında 

uyguladıkları yöntem ve teknikler belirlenmiş ve müze eğitiminde karşılaşmış oldukları sorunlar 

saptanıp öneriler sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Müze, Müze Eğitimi, Müze Eğitimi Etkinlikleri, Müze Eğitimi Sorunları. 
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ABSTRACT 

Education is a phenomenon that has continuity in all aspects of life. In this context, it is impossible to 

think of education within the school limits only. It is known that with the evolving society and 

technology, learning by doing and living is more effective and permanent than other types of learning. 

It is possible to say that museums are the most appropriate non-school educational environments to 

improve creativity and critical thinking in art education and to ensure effective use. As an out-of-

school learning environment, museums bring together works of different civilizations to help people 

question the cause and effect relationship between events. In addition, museums create a bridge 

between individuals and objects, providing students with a suitable environment to help them realize 

critical thinking, creativity and self-awareness at a young age. The individual is able to assimilate its 

own culture, tradition and historical values, allowing the presence of museums to be maintained. In the 

museum, permanent learning can be carried out because the students are physically and sensally active 

in the face of real works/objects. In this environment where the individual interacts with teachers and 

friends, it compares the values in the age of living and allows them to recognize and synthesize 

different cultures. 

In this study, it is intended to reveal the thoughts of secondary school visual arts teachers on museum 

education practices. This study uses qualitative research method. The research was primarily 

conducted with literature screening, and the participants were given a semi-structured interview form 

as a communication tool. The study group used in the study was created from secondary school visual 

arts teachers who were working at the Burdur Provincial Center. The research has asked participants 

questions to understand the problems they face in museum education and museum education practices. 

The descriptive analysis method has been applied to analyze data. The research has identified the 

methods and techniques that the participants have implemented in the museum training and identified 

and suggested problems that they have encountered in museum education. 

Keywords: Museum, Museum Education, Museum Education Activities, Museum Education 

Problems. 

 

GİRİŞ 

Sanat olgusunu açıklamak için birçok tanım bulunmaktadır. Read (2014), sanatı hoşa giden biçimler 

yaratma çabası olarak tanımlamıştır. Bu biçimler bizim güzellik duygumuzu açığa çıkarır ve bu 

güzellik duygusu duyularımız arasındaki biçim bağlantılarının birliği veya ahengini oluşturur (Read, 

2014). Tolstoy (2004) Sanatı, yaşadığı duygu ve düşünceleri çizgi, renk, jest, ses, söz ve duygular 

aracılığıyla ortaya çıkması ve aynı anda başkalarını da etkilemesi şeklinde tanımlamıştır. Genel olarak 

bakılacak olursa sanatın bireydeki duygu ve düşünceleri çeşitli fiziksel araçlar vasıtasıyla ortaya 

koyma şeklidir. 

Sanat eğitimi 20. yüzyılın başından itibaren güzel sanatlarla ilişkili tüm alanların ve bu alanlardaki 

biçimleri konu alan, okul içi ve okul dışı yaratıcı sanatsal eğitim etkinlikleridir (San, 1985). Sanat 

eğitimi, toplumsal sorunlar karşısında düşünce geliştirebilen, hedefe yönelik değerler üretebilen, tutarlı 

insanların yetiştirildiği, geleneksel biçim ve içeriklerin korunması ve benzeri boyutları incelerken, 

gelenekselden sıyrılıp, yeni sanatsal biçimlerin, yeni düşüncelerin yaratılmasına olanak hazırlar 

(Ünver, 2016). Sanatı niçin öğretmeliyiz? Sorusuna yanıt olarak Kırışoğlu (2015), şu yanıtları 

vermiştir: Sanat eğitim-öğretim programlarında ders olarak bulunduğu için, diğer dersler dışında farklı 

olarak öğretisel özelliğine ek daha fazla eğitsel değeri bulunduğu için ve görsel sanatlar tek başına bir 

öğretim alanı olduğu için sanatı öğretmeliyiz. Sanat eğitimindeki amaç bireyin, halkın toplumsal 

gelişiminde ve değişiminde aktif rol oynamak ve katkı sağlamaktır. 

 

Toplumsal ilerlemeye birlikte eğitimde de önemli değişiklikler oluştur. Bu değişikliklerden biri 

eğitim-öğretim ortamları olan okul binalarının sınırlarından dışarı çıkmaktır. Okul dışı öğrenme 
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ortamları, bireyde öz kontrol ve güven gelişimi, akranlar arasında etkileşimli deneyim, eleştirel 

düşünce ve kendini ifade etme becerisi, grup çalışmaları için sorumluluk bilinci, edinilen bilgi ve 

becerilerin farklı öğrenme alanlarına aktarabilme gibi bilgi, beceri ve performans düzeylerini olumlu 

yönde etkileyen ortamlardır. (Wikeley, Bullock, Muschamp ve Ridge, 2007, akt. Demirel, 2019). Okul 

dışı öğrenme ortamlarından biri olan müzeler, sanat eğitiminde yardımcı kaynak olarak 

kullanılmaktadır. 

Bireylerin öğrenmedeki başarıları üzerine yapılan araştırmalarda, eğitim etkinlikleri sözel anlatım 

olarak daha az, yapıt ve objeler karşısında daha fazla etkileşim gösterirse gerçekleştirilen eğitimde 

başarı daha çok sağlanmaktadır (Göğebakan, 2018). Okul dışı öğrenme ortamı olarak müzeler, bilgiyi 

doğrudan aktaran, öğrencileri araştırmaya ve incelemeye teşvik eder ve bireyin öğrenme ortamına aktif 

katılabilmesini sağlar. İlaveten yaparak, yaşayarak kalıcı öğrenmenin gerçekleştirilebildiği, yaratıcı 

gücü ve düşünceyi güdülemeyi ve özgür bir ortam hissi vererek bireyin kendisini daha iyi ifade 

edebilmesini sağlamaları açısından özellikle tercih edilmektedir (Özsoy & Mercin, 2003). Seri 

üretimle arttırılan veya dijital ortamda üretilen ve dijital olarak kalitesi arttırılmış imgelerle dolu olan 

günümüz dünyasında, insanların otantik ve gerçek objeleri görebilecekleri mekânlar müzelerdir 

(Clutterbuck, akt. San, 2008). 

Müze, doğanın ve insanın oluşturduğu nesneleri bir yapıda koruyarak, toplumların kültürel mallarını 

nesilden nesile aktaran ve geçmişten günümüze insanlığın hayatta kalma serüvenini anlatan, 

dünyadaki tüm ulusların kültürel benliğini gösteren öğrenme ortamlarıdır (Demirel, 2019). Müzeler, 

bireylerin birbirlerini anlama ve empati kurabilme sürecinde anlama becerisini olumlu yönde 

etkilemede, toplumlar arasında uyum ve karşılıklı hoşgörü davranışını göstermede önemli rol oynar 

(Mercin, 2009). Bu bağlamda müzede eğitimin sadece birey odaklı olmayıp toplumu yakından 

ilgilendirdiğini söyleyebiliriz. Müzenin hedefleri olarak Eğitmen (2007) ilk hedefin, müzenin türüne 

göre, obje ve malzemeleri toplayarak sergilemek olduğunu, ikinci hedefin belgelemek yani tarihi 

değeri ve içeriğini saptamak olduğunu belirtir. Üçüncüsü, objeleri titizlikle korumak, onarmak ve 

depolamaktır. Dördüncü olarak araştırmacıların işini kolaylaştırmayı, beşinci olarak da eğitimin 

sayılabileceğini ifade etmiştir (akt. San, 2008). Müze hedefinin beşinci maddesi, müzelerle ilgili 

yapılan çalışmalar ve eğitimin gelişmesiyle önemini arttırmıştır. 

Müze eğitiminin etkili ve kalıcı öğrenme ortamı için uygun bir zemin olduğu söylenebilir. Genel 

olarak bakacak olursak okul dışı öğrenme ortamı olarak müzeler, insanlara farklı medeniyetlere ait 

eserleri bir arada sunarak, onlar arasındaki ilişkiyi sorgulamalarına ve yaşanılan çağdaki değerleri fark 

etmelerini sağlar. Bu sayede müzeler öğrenciler için ufak yaştan itibaren eleştirel düşünmeyi, 

yaratıcılıklarını ve kendi öz benliğinin farkına varmasında yardımcı olmaktadır. Müze eğitiminin etkili 

ve aktif kullanımı bireyde birçok bilgi ve beceriyi arttırabilir. Bu bağlamda ortaokul görsel sanatlar 

öğretmenlerinin müze eğitimi uygulamaları konusundaki görüşlerinin eksikliği araştırmayı gerekli 

kılmıştır. 

 

Problem Cümlesi 

Bu araştırmanın problem cümlesi: “Ortaokul görsel sanatlar öğretmenlerinin görsel sanatlar dersi 

kapsamında müzelerin eğitim ortamı olarak kullanılması hakkındaki görüşleri nelerdir?”. Bu problem 

cümlesine dayalı olarak belirlenen alt problemler şunlardır: 

Ortaokul görsel sanatlar öğretmenlerinin müze eğitiminde hangi etkinlikleri kullanmaktadır? 

Ortaokul görsel sanatlar öğretmenleri, müze eğitiminde hangi sorunlarla karşılaşmaktadır? 

YÖNTEM 

Araştırma Modeli 

Araştırma nitel araştırma yöntemi ve görüşme tekniğiyle oluşturulmuştur. Nitel araştırmalarda 

kullanılan görüşme tekniği, üzerinde araştırma yapılan kişilerin bakış açılarını, anlam dünyalarını 

ortaya koyma, dünyayı onların gözleriyle görme amacına hizmet edecek şekilde kullanılmaktadır 

(Tanrıöğen ve diğerleri, 2011). Görüşme tekniğinde iki temel amaç bulunmaktadır. Birincisi kişiyi tam 
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ve doğru cevap verme konusunda teşvik etmek, ikincisi onun sosyal istek, uyum gibi kaynaklardan 

gelen taraflılığı ortadan kaldırmaktır (Balcı, 2016). 

 

Çalışma Grubu 

Bu araştırma Burdur İl Merkezinde bulunan, devlet okullarında görev yapmakta olan ortaokul görsel 

sanatlar öğretmen grubundan oluşturulmuştur.  Araştırmada 1 erkek, 5 kadın olmak üzere toplam 6 

adet katılımcı yer almaktadır. Katılımcıların isimleri saklı tutulması için kodlama yapılmıştır. Örneğin, 

ÖK3 kodu, kadın öğretmenlerin içerisinde üçüncü sırada yer alan öğretmeni temsil etmektedir. 

 

Verilerin Toplanması ve Analizi 

Araştırmacı tarafından oluşturulan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme 

formunda 6 soru bulunmaktadır. Bu sorular şu şekildedir: 

Cinsiyetiniz nedir? 

Öğretmenlikteki hizmet süreniz ne kadardır? 

Müze eğitimiyle ilgili dersiniz kapsamında uygulama yaptınız mı? 

Müze eğitimiyle ilgili ne tür uygulamalar yaptınız? 

İlinizde bulunan müze veya müzelerin müze eğitimi açısından uygunluğu hakkında neler 

düşünüyorsunuz? 

Müze eğitimi kapsamında karşılaştığınız ya da karşılaşacağınızı düşündüğünüz sorunlar nelerdir? 

Bu araştırma verilerinin analizinde betimsel analiz kullanılmıştır. Betimsel analiz, çeşitli veri toplama 

teknikleriyle ulaşılan verilerin daha önceden belirlenmiş temalara göre özetlenmesi ve yorumlanmasını 

içerir (Yıldırım & Şimşek, 2003). 

 

BULGULAR VE YORUM 

Öğretmenlere yapılan ankette edinilen bulgu ve yorumlara aşağıda yer verilmiştir. 

Birinci Alt Probleme Yönelik Bulgular ve Yorum 

Tablo 1 

Öğretmenlikteki hizmet süreniz ne kadardır? 

ÖE1…32 yıl 

ÖK1…28 yıl 

ÖK2…28 yıl 

ÖK3…22 yıl 

ÖK4…9 yıl 

ÖK5…28 yıl 

Tablo 1 incelendiğinde çalışma grubundaki öğretmenlerin bir tanesinin 9 yıl, diğerlerinin 20 yıl üstü 

hizmet süresine sahip olan deneyimli öğretmenlerden oluştuğu görülmektedir. 

Tablo 2 

Müze eğitimiyle ilgili ne tür uygulamalar yaptınız? 

ÖE1…Akıllı tahtada sanal müze gezileri ve tanıtımları yaptım. 
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ÖK1…Sanal müze gezileri yaptık, kendimiz müze oluşturduk birde müzelerle ilgili afiş ve slogan 

oluşturduk. 

ÖK2…Müze ziyaretleri, bahçesinde resim çizimi, derste sanal müze gösterimleri, müze ile ilgili resim 

ve afiş çizimleri. 

ÖK3…Afiş çalışmaları, slayt, sunum hazırlama, sanal müze gezileri. 

ÖK4…Günlük planda yaratıcı dramayı yöntem olarak kullandım. Rol oynama ve doğaçlama 

teknikleri ile müze eğitimi yaptım. 

ÖK5…Sanal  müze uygulaması yaptım. 

 

Tablo 2’ye bakıldığında öğretmenlerin, genel olarak sanal müzeyle ilgili etkinliklerde bulunduğu 

görülmektedir. Günümüz teknoloji çağında bilgiye hızlı ulaşımın olması nedeniyle çalışma grubunda 

yer alan öğretmenlerin geneli, bu teknolojiyi kullanarak farklı yöntemlere yöneldikleri görülmüştür. 

Öğretmenlerin müze gezileri için uzun zaman alan prosedürleri uygulama zorunluluğu olmadan, 

zamandan tasarruf edilebilen, müzeye ulaşım imkânı kısıtlı olan öğrenciler için uygulaması pratik olan 

bu yöntem, araştırmaya katılan öğretmenlerimiz için sıklıkla kullanılan yöntem olmuştur. Bu yöntem 

sayesinde öğretmenler senede bir ya da iki kez müze ziyareti gerçekleştirmek yerine, sıklıkla müze 

eğitimini uygulanabilir kılmıştır. ÖK1, ÖK2, ÖK3 kodlu katılımcılar afiş çalışmalarını 

uygulamışlardır. ÖK2 kodlu katılımcı müze gezisi sırasında ve sonrasında resim çizimleri yaptırmıştır. 

Bu sayede öğrencinin müze gezisi sırasında yaratıcılık ve özgünlük bakımından elde ettiği birikim 

görülebilmektedir. ÖK3 kodlu katılımcı slayt, sunum hazırlayarak öğrencilere görsel ve işitsel olarak 

bilgiyi aktarmıştır. ÖK4 kodlu katılımcı ise diğer katılımcılardan farklı olarak müze eğitimini drama 

yöntemiyle uygulamıştır.  

Tablo 3 

İlinizde bulunan müze veya müzelerin müze eğitimi açısından uygunluğu hakkında neler 

düşünüyorsunuz? 

ÖE1…Uygun ancak müze gezileri için dersin ve okul zaman çizelgesinin uygunluğu yeterli değil. 

ÖK1…İlimizde bulunan müzeler eğitim açısından çok zengin 

ÖK2…Gezilmesi güzel, ilgilenme güzel ama izinle gidilirse 

ÖK3…Müze eğitimi konusunda bir fikir verecek kadar yeterli diye düşünüyorum 

ÖK4…Ben müze eğitiminde genelde yaratıcı drama yöntemini kullandığım için Burdur müzesi buna 

çok uygun değil. Bina bu yöntem için çok küçük yani uygulama yapabileceğimiz bir mekan yok. 

Burdur arkeoloji müzesi içerisinde bulunan eserler bakımından çok zengin bu anlamda çok şanslıyız 

(Hacılar, Kuruçay, Höyücek Höyükleri, Boubon, Kibyra ve Sagalossos kazılarında çıkartılan 

60.000’den fazla esere sahiptir) müze gezildikten sonra genelde bahçede ya da okulda eğitime devam 

etmek zorunda kalıyoruz.  

İlimizde yer alan bir diğer müze de Doğa Tarihi Müzesi ise müze eğitimi için çok uygun bir ortama 

sahiptir. 19. Yüzyılda inşa edilen Rum Ortodoks Kilisesi restore edilerek müze haline getirilmiştir. 

Sadece bizim dersimiz için değil diğer dersler için de uygun bir müzedir. 

ÖK5…Kendimizin gidip, görüp ve gözlemlediği kadarıyla müzelerimizin dersin rahat işlenmesini 

sağlayacak geniş bir alana sahip değildir. 

 

Katılımcıların tablo 3’teki yanıtlarına bakıldığında; ÖE1 kodlu katılımcı dersin ve okul zaman 

çizelgesinin uygun olmayışını, ÖK4 ve ÖK5 kodlu katılımcılar ise Burdur’da bulunan müzelerde 

eğitim alanlarına sahip olmayışı, müzede yapılabilecek olan etkinliklerin yapılamamasına neden 

olduğunu belirtmişlerdir. 
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İkinci Alt Probleme Yönelik Bulgular ve Yorum 

Tablo 4 

Ortaokul görsel sanatlar öğretmenleri, müze eğitiminde hangi sorunlarla karşılaşmaktadır? 

ÖE1…İlimiz müzeye ulaşım konusunda tüm okullara yakın ve ulaşılabilir ancak her ilde bu durum 

söz konusu olmayabilir. Müzede öğrencilere yeterli açıklama ve tanıtımı yapabilecek uzman bulma 

sıkıntısı yaşanabilir. Müze gezileri için dersin haftada bir saat olması nedeniyle ders zaman 

çizelgesinde yeterli zaman bulunmayacaktır. 

ÖK1…Müze eğitimi açısından çocuklarla çalışmak çok sıkıntılı, çocuklar bu konuda hiç yaratıcı 

değiller. 

ÖK2…Alan çalışma alanları yetersiz, uygulama alanları restorasyon aşamaları gezdirilmeli çalışma 

yaptırılmalı öğrencilere, önce sanal ortamda anlatılıp, gezme işi sonra olmalı ikisi bir arada kalabalık 

sınıflarda zor 

ÖK3…Ders saatinin az olması gezi vb. olanakları kısıtlamakta, teorik olarak işlenmesi bir süre sonra 

öğrencileri sıkmaktadır... 

ÖK4…Müze eğitimi kapsamında en çok karşılaştığımız sorun izin sorunudur. Ben köyde öğretmenlik 

yapıyorum. Kozluca köyü merkeze 45 km. çocukları müzeye getirebilmem için birçok prosedürü 

uygulamam gerekiyor. Genelde valilikten izin alınamıyor. Hafta sonu inisiyatif alıp çocukları gidip 

aldığım zamanlar da oldu. Bir diğer sorun da arkeoloji müzesinin çok küçük olması kalabalık 

grupların gezmekte zorlanıyor.  

ÖK5…Dersin işlenmesi için uygun alanın olmayışı, Merkez dışından gelen okullara alınacak izin 

işlemleri, açık olunan saatlerin kısıtlı oluşu. 

 

Bu bölümde katılımcı öğretmenlerin müzelerde yetersiz alan olması, izin işlemlerinin zahmetli ve 

uzun zaman alması en fazla şikâyet edilen konuları oluşturmaktadır. ÖE1, ÖK3 ve ÖK5 kodlu 

katılımcılar ders saatinin az olmasından dolayı verimli ders işleyemediklerini ifade etmişlerdir. ÖK1 

ve ÖK3 kodlu katılımcılar ise öğrencilerin müze içi etkinliklerinde geçen süreçte sıkıldıklarını 

belirtmişlerdir. ÖK4 ise müzeye ulaşımı konusunda sıkıntı yaşadığını, ÖK2 ve ÖK4 öğrencileriyle 

kalabalık gruplar halinde yapılan eğitimin verimli gerçekleşmediğini ifade etmişlerdir.  

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Araştırmanın bulgulara dayalı sonucuna bağlı olarak araştırmaya katılan öğretmenlerin müze eğitimi 

uygulamaları konusundaki yapmış olduğu etkinlik çoğunlukla sanal müze uygulaması olmuştur. Sanal 

müzenin öğretmenler tarafından çok kullanılmasının en önemli sebepleri uygulamasının pratik olması 

ve zamandan tasarruf sağlanmasıdır. Ayrıca sanal müzenin ulaşım imkânı olmayan öğrencilerin de 

gezebilme şansına sahip olmaları sanal müzenin yaygın olarak kullanılmasını sağlamıştır. Ek olarak, 

öğretmenlerin yapmış olduğu diğer etkinlikler; afiş, slogan hazırlama, resim yaptırma, slayt sunumu 

ve drama tekniği olmuştur. Müzeye ulaşım konusunda zaman alıcı prosedürlerin öğretmenler için 

olumsuz bir durum olduğu saptanmıştır. Çalışma grubunda yer alan öğretmenlerin görüşlerine göre 

Burdur il merkezinde bulunan müzede uygulama yaptırmak için ayrılan bir alanın olmaması, müzede 

gerçekleştirilmek istenen etkinliği kısıtlamakta ve verimsiz geçmesine sebep olmaktadır. Müze 

gezisinin, ders saatleriyle olan uyumsuzluğu öğretmenlerin bir başka sorunu olarak saptanmıştır. 

Müzede yapılmak istenilen etkinliğin kalabalık sınıflarla etkin şekilde uygulanamaması ve 

öğrencilerin sıkılmaları, istenilen hedef ve davranışa ulaşmakta engel teşkil etmektedir. Araştırmanın 

bulgularına bağlı olarak verilecek önerilere aşağıda yer verilmiştir. 

 

Uygulama yapılacak olan müzelerde, öğrenciler için uygun mekânın oluşturulması. 
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Müze gezisinin aktif olarak uygulanabilmesi için zahmetli prosedürlerin kolaylaştırılması. 

Müze eğitiminde uygulanan müze gezisinin, ders saatiyle olan uyumsuzluğu giderilmelidir. 

Katılımcı öğretmenlerin sanal müzeye olan ilgisi sebebiyle, öğretmenlere sanal müzeleri etkin 

kullanabilmeleri için eğitim verilebilir.  
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Avrupa Peyzaj Sözleşmesine göre peyzaj kavramı, insanlar tarafından algılandığı şekliyle, karakteri 

tabii veya insanî unsurların eyleminin ve etkileşiminin sonucu olan bir alan veya alanlar anlamına 

gelir. Peyzaj Mimarlığı ise; doğal ve kültürel kaynakların korunması, peyzaj ile ilgili kültürel ve 

bilimsel birikimin oluşturulması, yapısal ve fiziksel çevrenin işlevsel hale getirilmesi ve yaşam 

kalitesinin arttırılması amacıyla doğal ve kültürel elemanların düzenlenmesi, planlanması, tasarlanması 

ve yönetilmesi sanatı olarak belirtilmektedir. Peyzaj mimarlığı meslek disiplini insanların daha 

konforlu, kaliteli, sürdürülebilir ve ekolojik çevrelerde yaşayabilmesini amaçlayan planlama, tasarım 

ve yönetim süreçlerinde önemli görevler üstlenmektedir. Özellikle son yıllarda dünyayı tehdit eden bir 

olgu olan doğal kaynakların giderek azalması ve tükenmesi, sanayileşme, toprak hava ve su kirliliği, 

orman yangınları ve orman alanlarının azalması, küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi konularının 

gündeme gelmesi ile peyzaj mimarlarına daha çok ihtiyaç duyulur hale gelindiği bilinmektedir. 

Nitekim, küresel ısınma ile mücadele ve iklim değişikliğinin önüne geçilmesinde peyzaj mimarlığı 

önemli rol üstlenen meslek disiplinlerinden biridir. Peyzaj mimarı unvanı, Türkiye’de devlet veya 

vakıf üniversitelerinin peyzaj mimarlığı bölümlerinde 4 yıllık lisans eğitimini tamamlayan kişilere 

verilmektedir. Türkiye’de 2022 yılı itibari ile aktif olarak 39 adet devlet ve 1 adet vakıf üniversitesinde 

olmak üzere toplam 40 üniversitedeki peyzaj mimarlığı bölümlerinde lisans eğitimi verilmektedir. 

Dünyada tanınan ve ihtiyaç duyulan bir meslek disiplini olmasına rağmen peyzaj mimarlığı, 

Türkiye’deki diğer meslek disiplinleri arasında henüz yeterli tanınırlığa sahip olmayan bir meslek 

disiplinidir. Bu çalışma ile Türkiye’de peyzaj mimarlığı meslek disiplinin tanıtılması, lisans eğitim 

sürecinin işlenişi, içeriği, uygulama biçimi ve çıktılarının irdelenmesi amaçlanmıştır. Bu sayede 

Türkiye’de de peyzaj mimarlığı mesleğinin hak ettiği tanınırlığa ulaşması hedeflenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Eğitim, Peyzaj, Lisans, Peyzaj Mimarlığı 
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According to The European Landscape Convention the landscape is part of the land, as perceived by 

local people or visitors, which evolves through time as a result of being acted upon by natural forces 

and human beings. Landscape architecture encompasses the analysis, planning, design, management, 

and stewardship of the natural and built environment through science and design. The professional 

discipline of landscape architecture undertakes important tasks in the planning, design, and 

management processes that aim to enable people to live in more comfortable, high-quality, and 

sustainable environments. Especially in recent years, with the gradual decrease of natural resources 

that threaten the world, industrialization, soil and air pollution, reduction of forest areas, global 

warming, and climate change, landscape architects have become more needed. As a matter of fact, 

landscape architecture is one of the professional disciplines that plays an important role in combating 

global warming and preventing climate change. The title of "landscape architect" is given to those who 

have completed their undergraduate education in the landscape architecture departments of 

universities. As of 2022, undergraduate education is given in the landscape architecture departments of 

40 universities, 39 of which are state universities and 1 of which is a foundation university in Turkey. 

Although it is a professional discipline that is recognized and needed in the world, landscape 

architecture is a professional discipline that does not have enough recognition among other 

professional disciplines in Turkey. This study aims to introduce the professional discipline of 

landscape architecture in Turkey and to examine the process, content, and outputs of the 

undergraduate education process. In this way, it is aimed to reach the recognition that the landscape 

architecture profession deserves in Turkey.  

Keywords: Education, Landscape, Bachelor, Landscape Architecture  

 

GİRİŞ 

Peyzaj (Peysage) Fransızca kökenli bir kelime olup kelime anlamı itibari ile manzara demektir. 

(Ürgenç, 2000). Ancak peyzaj kavram olarak temel anlamda birbirini karşılayan birçok farklı şekilde 

tanımlanmaktadır. Alexander Von Humboldt peyzajı, yeryüzünün toplam karakteri olarak 

tanımlamaktadır. 1971’de biyocoğrafyacı Troll peyzajı, insanın yaşam ortamının mekânsal ve görsel 

varlıklarının toplamından oluşan ve geosfer, biosfer ve neosferik insan yapılarının entegre olduğu 

yaşam ortamı olarak tanımlamıştır 1986 yılında ekolojist Forman ve Godron ise peyzajı birbirine 

geçişli ve benzer bir formda tekrarlanan ekosistem kümelerinden oluşan heterojen bir arazi parçası 

olarak tanımlamışlardır. (Naveh ve Lieberman, 1994; Anko, 1999; Kaymaz, t.y.). 

 Avrupa Peyzaj Sözleşmesi’ne göre; "Peyzaj", insanlar tarafından algılandığı şekliyle, karakteri doğal 

ve/veya insan faktörlerinin eyleminin ve etkileşiminin sonucu oluşan bir alan anlamına gelmektedir 

(COE, 2000).  

Peyzaj mimarlığı terimi ilk kez 1800’lü yılların ortasında kullanılmaya başlanmıştır. Ancak, peyzaj 

tasarımının tarihi Pers, eski Mısır ve Roma dönemlerine dayanmaktadır. Ortaçağ Avrupa’sında 

özellikle Bizans İmparatorluğu’nun bahçeleri, Rönesans ile birlikte formal ve sofistik tasarımların ön 

plana çıktığı Fransa ve İtalya şato bahçeleri ve diğer açık ve yeşil alanlar peyzaj tasarımının önemli 

örnekleri olmuştur. 18. yüzyılda ise romantik akımın yayılmasıyla birlikte özellikle İngiltere’de, 

formal formların yerine doğadaki formların tercih edildiği tasarımlar geliştirilmiştir. Ayrıca sanayi 

devriminin yaşam kalitesi ve iş koşullarının bozulmasına ilişkin etkisi, insanların boş zamanlarını 

değerlendireceği ve rahatlayacağı, kamu açık ve yeşil alan sistemlerinin geliştirilmesini sağlamıştır. 

19. yüzyılda topografya ile uyumlu tasarımlar ön plana çıkmıştır (Karadağ, & Kesim, 2011). 

Avrupa’daki kent tasarımı ve insan yaşamını çok farklı açılardan etkileyen bu değişim, Amerika’ya 

kadar ulaşmış ve ilk kez Frederick Law Olmsted tarafından “peyzaj mimarı” terimi kullanılmıştır. 

Olmsted ve Calvert Vaux, İngiliz romantik akımı etkisi ile pastoral kamusal açık alan niteliğindeki 

Amerika Birleşik Devletleri’nin ilk ve en önemli kent parkı olan Central Parkı (Manhattan, New York) 

tasarlamıştır. Bu park, peyzaj mimarlığı mesleğinin ilk önemli eseri olmuştur. 1872 yılında, 

Yellowstone Milli Parkı’nın ilanı, mesleğin 2. dönüm noktasını oluşturmuştur. Mesleğin ilk on yılını 

kapsayan dönemde, hızla büyüyen kentlerdeki yaşam kalitesini iyileştirmek amacıyla tasarımlar 

geliştirilmiştir. 1899 yılında Amerika Peyzaj Mimarları Topluluğu (ASLA) kurulmuş ve mesleğin 
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hakları savunulmaya başlanmıştır. Ayrıca Avrupa’da 1948 yılında Uluslararası Peyzaj Mimarları 

Federasyonu (IFLA), 1989 yılında ise Avrupa Peyzaj Mimarları Federasyonu (EFLA) ve 1991 yılında 

Avrupa Peyzaj Mimarlığı Okulları Birliği (ECLAS) kurulmuştur (Karadağ, & Kesim, 2011). 

Bu derleme çalışmasında peyzaj ve peyzaj mimarlığı mesleğinin tanımlanması, mesleğin görev, 

sorumluluk ve çalışma alanlarının belirtilmesi, peyzaj mimarlığı eğitimi ve ders içeriklerinden 

bahsedilerek peyzaj mimarlığının tanınırlığının artırılması ve kırsal ve kentsel alanların estetik, 

işlevsel ve ekolojik açıdan iyileştirilmesinde peyzaj mimarlığının rolünün vurgulanması 

amaçlanmıştır.  

PEYZAJ MİMARLIĞI MESLEK DİSİPLİNİ VE ÇALIŞMA ALANLARI 

Peyzaj mimarlığı; temeli, toplum sağlığı, güvenliği ve refahı kavramları göz önünde tutularak, doğal 

çevrenin korunması ve kullanım amaçlı biçimlendirilmesine dayalı bir meslek dalıdır. Doğal ve 

yapılaşmış çevrenin analiz, planlama, tasarım, yönetim, koruma ve iyileştirilmesi yolundaki 

çalışmaların bütünü olarak da tanımlanabilecek peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulayıcıları, yaratıcı ve 

teknik becerilerini, sanatsal ve bilimsel bilgilerle birleştirerek, çevreyi biçimlendirmekte kullanırlar 

(Kıray, 2011). 

Peyzaj mimarlığı aşağıdaki uzmanlık alanlarını kapsamaktadır (Ankara Üniversitesi, 2022): 

Doğal Çevrenin kalitesinin korunması 

Ekosistem ve kaynak analizi 

Bozunuma uğramış alanların onarımı 

Özel ve kamuya ait alanların planlaması 

Kentsel mekanların düzenlenmesi 

Tarihi peyzaj öğelerinin korunması, iyileştirilmesi 

Çevresel etki değerlendirme çalışmalarının koordinasyonu ve yürütülmesi 

Mesleki araştırma, inceleme ve eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi 

Peyzaj Mimarlığı aşağıdaki alanları tasarlar ve korur: 

Rekreasyon alanları, parklar ve oyun alanları 

Turizm ve dinlenme tesisleri 

Kentsel ve kırsal yerleşim alanları 

Kültürel alanlar; hayvanat bahçeleri, botanik bahçeleri, arboretumlar, açık-müze ve amfi tiyatrolar 

Okul ve üniversite kampüsleri 

Ticari endüstriyel alanlar 

Yat limanı ve su kıyıları 

Kentsel yaya alanları 

Tarımsal alanlar 

Karayolları 

Peyzaj Mimarları aşağıdaki konularda güvenilir ve çevresel açıdan bilinçli tasarım yapar: 

Çevre sorunları 

Kaynak yönetimi 

İklim kontrolü 

Yaşlı ve engelli kişiler için tasarım ve planlama 
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Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğüne göre peyzaj mimarlığı mesleği 2141.01 nolu meslek kodu ile 

tanımlanmıştır. Peyzaj mimarlığı mesleğini “Doğa ve çevrenin, insanın ihtiyaçlarını en 

iyi  karşılayabilecek biçimde ekonomik, işlevsel, ekolojik ve estetik ölçülere uygun olarak 

planlanması, düzenlenmesi, korunması, geliştirilmesi  ve yönetimi konularında çalışan nitelikli kişidir” 

olarak tanımlamıştır. Aynı kuruma göre görev tanımı ise şu şekilde yapılmıştır: Peyzaj Mimarı; 

işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde 

kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite 

gereklerine uygun olarak: 

Ülkesel ve yerel ölçeklerdeki fiziksel planlama çalışmalarında yer alarak, kültürel ve doğal değerlerin 

korunması ve sürdürülmesi temelinde alan kullanım projeleri üretmek, 

Doğal çevrenin kalitesinin korunması için ekosistem ve kaynak analizi yapmak, korunacak alanların 

belirlenmesi çalışmalarını yürütmek, koruma alanı statüsündeki yerlerin (doğal sit alanlar,milli 

parklar, tarihi ve arkeolojik alanlar vb.) gelişme ve yönetim planlarını yapmak, Bozunuma uğramış 

alanların onarımı için planlama yapmak ve yürütmek, Tarihi peyzaj öğelerinin korunması ve 

iyileştirilmesi alanında çalışmalar yapmak, 

Doğal kaynakların sürdürülebilirliğini ve verimli kullanımını sağlamak amacıyla bu kaynaklara 

yönelik envanter oluşturma, haritalama, analiz, rapor, planlama ve koruma çalışmaları yapmak, 

Doğal ve kültür bitki örtüsü eğitimi ile tüm tasarım ve planlama çalışmalarında bitkisel   tasarım 

projeleri yapmak ve uygulamak, 

Tasarım ve planlama çalışmalarıda çevre kirliliği ile ilgili olumsuzlukları önleyici bitkisel hava 

koridorları,bitkisel perdeleme teknikleri ile bitkisel duvarlar oluşturmak, 

Turizm alanlarının fiziksel planlamalarında doğal ve kültürel değerlerin korunması için ekolojik 

öncelikli planlar hazırlamak, 

Kentsel açık-yeşil alanların etüd,plan ve projelerini hazırlayarak düzenlenmesi işlemlerini 

yapmak,yapı dışında kalan açık alanların, Özel ve kamuya ait alanların peyzaj planlamasını yapmak, 

Çevresel etki değerlendirme çalışmalarının koordinasyonu ve projelendirilmesi ile ilgili çalışmaları 

yürütmek, 

Topluma açık yeşil sahaların, çocuk oyun alanlarının, spor sahalarının düzenlenmesi konularında 

çalışmalar yapmak, Çevre sorunlarının (çevre kirlenmesi, erozyon vb.) giderilmesi için gerekli 

çalışmalar yapmak, 

Arazi kullanımının çevreye uygunluğunu değerlendirmek, Özel veya resmi kuruluşlara ait bahçeleri 

düzenlemek, 

Rekreasyon alanları, parklar ve oyun alanları, turizm ve dinlenme tesisleri, kentsel ve kırsal yerleşim 

alanları, kültürel alanlar; hayvanat bahçeleri, botanik bahçeleri, arboretumlar, açık-müze ve 

amfitiyatrolar, okul ve üniversite kampüsleri, ticari endüstriyel alanlar,  yat limanı ve su kıyıları, 

kentsel yaya alanları, tarımsal alanlar, karayolları vb.  tasarlamak, yapısal ve bitkisel projelerini 

yapmak, uygulamak ve yönetmek, 

Çevre sorunları, kaynak yönetimi, iklim kontrolü, yaşlı ve özürlü kişiler için planlama vb. konularda 

güvenilir ve çevresel açıdan bilinçli tasarımlar yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir (TMMOB 

Peyzaj Mimarları Odası, 2022). 

Peyzaj Mimarı çalışmalarının büyük bölümü doğal alanlarla ilgilidir. Bunun yanında kentsel veya 

kırsal ortamlarda ve yerleşim alanları içinde de çalışırlar. Çalışmalarını büroda ve açık arazide yürütür. 

Büro dışındaki alan çalışmaları, mevsime göre zor koşullarda olabilir. 

Çalışma Alanları ve İş Olanakları ,Yerel Yönetimler başta olmak üzere birçok kamu kurumu çalışma 

alanıdır. Yatırım Planlama Müdürlükleri, İmar Daire Başkanlıkları / Müdürlükleri, Çevre Koruma 

Daire Başkanlıkları, Park ve Bahçeler Müdürlükleri, Şehir ve Bölge Planlama Müdürlükleri, Kentsel 

Tasarım Müdürlükleri, Kültür ve Tabiatı Koruma Kurulları, Çevre ve Orman Bakanlığı, Kültür ve 
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Turizm Bakanlığı, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Türk Standartları 

Enstitüsü, Karayolları Genel Müdürlüğü, İller Bankası gibi kamu kuruluşlarının Çevre ve Doğa 

Koruma, Fiziksel Planlama, ÇED, korunan alan koruma ve planlama birimleri, Doğa Koruma ve Milli 

Parklar Genel Müdürlüğü, Kültür Bakanlığı, Turizm Araştırma Enstitüleri, turizm tesisleri, özel peyzaj 

mimarlığı - mimarlık - şehir planlama - inşaat mühendisliği büroları ya da firmaları, süs bitkileri ve 

cansız materyal üreten pazarlayan özel işletmelerde çalışma olanağı bulunmaktadır (TMMOB Peyzaj 

Mimarları Odası, 2022). 

 

TÜRKİYEDE PEYZAJ MİMARLIĞI EĞİTİMİ 

Peyzaj mimarlığı bölümü dünyada ilk defa F. L. Olmsted’in öncülüğünü yaptığı, gelişen yeşil park 

hareketinin ardından, 1909‟da Harvard Üniversitesi Mimarlık Okulu içinde, Peyzaj Mimarlığı ve Kent 

Planlaması Bölümü kurulmasıyla kurumsallaşmıştır (Hendry, 1998; Hoffman and Puchalski, 2004; 

Yıldız vd., 2011; Atik, vd., 2013). Türkiye’de Peyzaj Mimarlığı eğitimi,  1933 yılında Ankara Yüksek 

Ziraat Enstitüsü, Süs Nebatları Şubesi’nde başlamıştır. 1946 yılında Ankara Üniversitesi’nin 

kurulmasıyla Ziraat Fakültesi’nde “Bahçe Mimarisi ve Ağaçlandırma Kürsüsü” olarak eğitime devam 

etmiştir. 1968 yılında ise eğitim, “Peyzaj Mimarlığı Bölümü” adı altında verilmeye başlanmıştır ve 

1973 yılında ilk mezunları verilmiştir. Ancak bu durum kurumlarda kadro karmaşasına sebep olmuştur 

ve çeşitli fakültelerde peyzaj mimarlığı bölümlerinin kurulma çabaları sonucunda, 1989 yılında ilk 

olarak İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesinde olmak üzere peyzaj mimarı unvanı ile diploma 

verilmeye başlanmıştır (Uzun & Kesim, 2009; Karadağ, & Kesim, 2011). Türkiye’de peyzaj mimarlığı 

lisans eğitimi 4 yıldır ve mezun olan öğrencilere “Peyzaj Mimarı” unvanı verilir. Türkiye’de aktif 

olarak eğitim-öğretim hayatına devam eden üniversitelerdeki peyzaj mimarlığı bölümleri Tablo 1.’de 

verilmiştir. 

 

Tablo 1. Türkiye’de peyzaj mimarlığı eğitimi veren üniversiteler 

Sayı Üniversite Fakülte Bölüm 

1 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı 

2 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı 

3 ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı 

4 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 
Mimarlık ve Tasarım 

Fakültesi 
Peyzaj Mimarlığı 

5 
AYDIN ADNAN MENDERES 

ÜNİVERSİTESİ 
Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı 

6 BARTIN ÜNİVERSİTESİ 
Mühendislik, Mimarlık ve 

Tasarım Fakültesi 
Peyzaj Mimarlığı 

7 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı 

8 
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY 

ÜNİVERSİTESİ 

Mühendislik-Mimarlık 

Fakültesi 
Peyzaj Mimarlığı 

9 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı 

10 BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı 

11 
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART 

ÜNİVERSİTESİ 

Mimarlık ve Tasarım 

Fakültesi 
Peyzaj Mimarlığı 

12 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı 

13 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı 

14 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı 

15 EGE ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı 

16 
HATAY MUSTAFA KEMAL 

ÜNİVERSİTESİ 
Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı 

17 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 
Güzel Sanatlar ve Tasarım 

Fakültesi 
Peyzaj Mimarlığı 

18 İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı 

19 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi 
Peyzaj Mimarlığı 

(İngilizce) 
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20 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı 

21 İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı 

22 
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM 

ÜNİVERSİTESİ 
Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı 

23 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı 

24 KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 
Mühendislik ve Mimarlık 

Fakültesi 
Peyzaj Mimarlığı 

25 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi Peyzaj Mimarlığı 

26 KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı 

27 
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ 

ÜNİVERSİTESİ 

Mühendislik-Mimarlık 

Fakültesi 
Peyzaj Mimarlığı 

28 
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ 

ÜNİVERSİTESİ 

Mühendislik-Mimarlık 

Fakültesi 

Peyzaj Mimarlığı 

(KKTC Uyruklu) 

29 
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR 

ÜNİVERSİTESİ 
Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı 

30 ORDU ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı 

31 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 
Mimarlık ve Tasarım 

Fakültesi 
Peyzaj Mimarlığı 

32 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 
Mühendislik ve Mimarlık 

Fakültesi 
Peyzaj Mimarlığı 

33 
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER 

ÜNİVERSİTESİ 
Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı 

34 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 
Mimarlık ve Tasarım 

Fakültesi 
Peyzaj Mimarlığı 

35 SİİRT ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı 

36 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı 

37 
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL 

ÜNİVERSİTESİ 

Güzel Sanatlar, Tasarım ve 

Mimarlık Fakültesi 
Peyzaj Mimarlığı 

38 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı 

39 VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 
Mimarlık ve Tasarım 

Fakültesi 
Peyzaj Mimarlığı 

40 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi 

Peyzaj Mimarlığı 

(İngilizce) (%50 

İndirimli) 

41 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi 
Peyzaj Mimarlığı 

(İngilizce) (Burslu) 

 

Peyzaj mimarlığı bölümlerinde üniversite ve bölümlere göre değişkenlik gösterse de genellikle ders 

içerikleri birbirleriyle örtüşmektedir. 1. Sınıfta; Türk Dili, matematik, inkılap tarihi, İngilizce gibi 

temel derslerin yanında botanik, peyzaj mimarlığına giriş, peyzaj mimarlığı tarihi, çizim tekniği ve 

perspektif, teknik resim, temel tasarım, malzeme bilgisi gibi bölüm dersleri verilmektedir. 2. Sınıfta; 

bitki materyali, bitkilendirme tasarımı, peyzaj ekolojisi, maket tekniği, bilgisayar destekli tasarım, 

toprak bilgisi, mimarlık bilgisi ve tasarım stüdyoları dersleri verilmektedir. 3. sınıfta; doğa koruma, 

konstrüksiyon, peyzaj mühendisliği, coğrafi bilgi sistemleri gibi derslerin yanı sıra yine bitki dersleri 

ve tasarım stüdyosu dersleri verilmektedir. 4. sınıfta; peyzaj planlama, peyzaj yönetimi, peyzaj 

onarımı, planlama ve tasarım stüdyoları ve bitirme projesi dersleri verilmektedir. Ayrıca eğitim 

öğretim süresince 2 kez staj yapılmaktadır. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Peyzaj Mimarlığı, çevreyi ekolojik, estetik ve ekonomik anlamda bir bütün olarak değerlendiren, farklı 

bilimlerin buluştuğu zengin altyapısı ile planlama, tasarım, uygulama ve yönetime yönelik yetkilere 

sahip birçok meslekle iç içe olan meslek gruplarından biridir (Karadağ & Kesim, 2011) 

1863’te Frederick Law Olmsted’in bahçe tasarımcısı yerine, çalışmaların kapsamını daha iyi 

yansıttığını düşündüğü “peyzaj mimarı” ünvanını kullanımıyla başlayan süreçte, 19. yüzyılın 
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sonlarında, meslek örgütlerinin kurulması, eğitimde akreditasyon programlarının oluşturulması ve 

akademik ve mesleki pratik standartlarının gelişimiyle, bir meslek dalı olarak tanınan peyzaj mimarlığı 

mesleğinin çalışma alanlarının belirlenmesi, bu alanlarda yapılacak tasarım ve uygulamaların, doğal 

çevrenin geleceğini ve kullanıcıların sağlığı ve güvenliğini tehlikeye atmadan, standartlara uygun 

olarak yapılabilmesi için, eğitim ve meslek hayatının çeşitli aşamalarında edinilmesi gereken temel 

bilgi ve beceri alanlarının belirlenebilmesini sağlamıştır (Kıray, 2011). 

Gün geçtikçe peyzaj mimarlarının çalıştığı sektörlere ait yelpaze genişlemektedir. Bu konuda özellikle 

her geçen gün fidanlıklarda, bitki yetiştiriciliği ve/veya ithalat-ihracatı ile uğraşan firma sayısındaki 

artışa da bağlı olarak, bu sektörlerde çalışan peyzaj mimarı sayısı da artmaktadır. Önümüzdeki süreçte, 

sektördeki gelişim ve sektör yapısındaki değişimlerin de etkisiyle bu alanlarda daha fazla peyzaj 

mimarına ihtiyaç duyulacağı düşünülmektedir (Atik vd., 2013.).  

Özellikle son yıllarda dünyayı tehdit eden bir olgu olan doğal kaynakların giderek azalması ve 

tükenmesi, sanayileşme, toprak hava ve su kirliliği, orman yangınları ve orman alanlarının azalması, 

küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi konularının gündeme gelmesi ile peyzaj mimarlarına daha çok 

ihtiyaç duyulur hale gelindiği bilinmektedir. Nitekim, küresel ısınma ile mücadele ve iklim 

değişikliğinin önüne geçilmesinde peyzaj mimarlığı önemli rol üstlenen meslek disiplinlerinden 

biridir. Bu bağlamda peyzaj mimarlığı mesleğine yönelik şu öneriler getirilmiştir; 

Eğitim – öğrenim sürecinde kazanılan temel bilgilerin, deneyimle pekiştirilmesi, ve bu bütünün 

mesleki etik kurallara bağlı kalınarak uygulanması gerekmektedir, 

Eğitim-öğretim hayatı boyunca öğrenciler peyzaj mimarlığı mesleğinin görev ve sorumluklarına etkin 

bir biçimde hakim olması sağlanmalıdır, 

Peyzaj mimarlığı mesleğinin ülke çapında gelişmesini ve tanınmasını sağlayan meslek odaları ve 

derneklere üyeliklerin teşvik edilmesi gerekmektedir. 

Peyzaj Mimarları kentsel ölçekte gerçekleştirilen peyzaj planlama çalışmalarına ‘dirençli peyzaj 

planlama ve tasarım’ ilkelerini entegre ederek kentsel alanların iklim değişikliğine uyumlanmasına 

katkı sağlamalıdır.  

 İklim değişikliğinin en şiddetli yaşanacağı bölgelerden biri olan Türkiye’de meydana gelebilecek 

iklim derişikliği etkilerini azaltmak için ‘peyzaj planlama ve tasarım çalışmaları’ desteklemeli ve iklim 

değişikliğinin önüne geçilmesinde planlama politikalarına entegre edilmelidir (Çiftçioğlu & Bozdereli, 

2020).   

İklim değişikliğinin önüne geçilmesi için oluşturulan politikalarda peyzaj mimarlığı mesleğine gerekli 

sorumlulukları alabilmesi için yer verilmesi ve çalışma alanlarının artırılması gerekmektedir. 

Yaşanılabilir bir dünyayı elleriyle oluşturan meslek disiplini olan peyzaj mimarlığının tanınırlığının ve 

ilgili konularda yer almasının arttırılması tüm canlılar ve dünya yaşamı için avantajlı bir durum 

olacağı yadsınamaz bir gerçektir.  
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Süreç Dosyası; öğrencinin kişisel çabalarını, ilerlemelerini göz önüne alarak öğretmenin, öğrenci 

hakkında pratik bilgilere ulaşmasında yardımcı olur. Öğrenci Süreç Dosyası, öğrencinin yıl içerisinde 

yaptığı tüm çalışmaların, ürünlerin bulunduğu dosyadır. Böylece öğrencide çalışmalarını karşılaştırma, 

yorumlama, saklama, yaptığı işe değer verme ve saygı duyma bilinci gelişmesi beklenir. Görsel 

sanatlar dersinde öğrencilerin yaptığı tüm çalışmalar birer değerdir. Bunun yanı sıra öğrencinin 

ulaşmak istediği hedef ve bu hedefe ulaşmak için gösterdiği çabanın sonucu ortaya çıkan eskizler, 

ürünler, kendini ifade eden yazılar ile süreç dosyalarının içeriğini oluşturur. Görsel sanatlar dersinde, 

öğrenci gelişiminin izlenmesi amacıyla süreç dosyalarının oluşturulması oldukça önemlidir. 

Öğrencinin süreç içinde ve süreç sonundaki gelişim aşamaları hakkında en iyi belgeleri öğrencinin 

süreç dosyalarından edinmek mümkündür.  

Bu araştırmanın amacı; ortaöğretim sanat eğitimde süreç dosyası kullanımının ders sürecinde ve ölçme 

ve değerlendirme süreçlerinde faydalarını ve sınırlılıklarını ortaya koymaktır.   

Araştırmanın yöntemi, tarama modelinde nitel araştırma kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Literatür 

araştırması çerçevesinde, konu ile ilgili ulaşılabilen basılı ve görsel yayımlanmış kaynaklardan 

yararlanılmıştır. Süreç dosyası ile ilgili yapılan araştırmalar incelenmiş olup sanat eğitiminde daha 

etkin kullanılabilmesi değerlendirilmiştir. 

Araştırmada, veri toplama: doküman incelemesi kullanılarak verilerin toplanması yoluna gidilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sanat Eğitimi, Süreç Dosyası, Değerlendirme 
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Portfolio; It helps the teacher to reach practical information about the student, taking into account the 

student's personal efforts and progress. The Student Portfolio is the file containing all the work and 

products that the student has done during the year. Thus, it is expected that the student will develop an 

awareness of comparing, interpreting, hiding, valuing and respecting his work. All the work done by 

the students in the visual arts class is a value. In addition, the goal that the student wants to achieve 

and the result of the effort he has made to reach this goal, the sketches, products, self-expressive 

writings and the content of the Portfolio. In visual arts course, it is very important to create Portfolio in 

order to monitor student progress. It is possible to obtain the best documents about the developmental 

stages of the student in the process and at the end of the process from the student's Portfolio. 

The purpose of this research; The aim of this study is to reveal the benefits and limitations of the use 

of Portfolio files in secondary education arts education in the course process and measurement and 

evaluation processes. 

The method of the research was carried out using qualitative research in the survey model. Within the 

framework of the literature research, printed and visual published sources related to the subject were 

used.  

The studies on the Portfolio have been examined and it has been evaluated that it can be used more 

effectively in art education. 

Keywords: Art Education, Portfolio, Evaluation  

 

GİRİŞ 

Sanat eğitimi süreci içerisinde, ulaşılması gereken hedeflerden biri de öğrencinin özgün sanat 

çalışmaları ortaya koyabilmesidir. 

Özgün sanat çalışmaları oluşturabilme üst düzey düşünme becerileri gerektirmektedir. Öğrenciden 

keşfetmesi, sorunu bir düzene oturtmak için gerekli bilgileri araştırması, sorunun çözümü için 

düşünmesi, farklı seçenekler üretmesi ile görsel bir bütünlük içerisinde sonuca ulaşması 

beklenmektedir. Fakat eğitim sürecinde bu gelişimin değerlendirilmesi sanatın doğası gereği oldukça 

zordur.  

Sanatın öznel yapısı sanat eğitiminde ölçme ve değerlendirmeyi güçleştirmektedir. Değerlendirme 

işlemlerinde diğer disiplinlerde olduğu gibi kesin ölçütler oluşturmak zordur. Değerlendirmenin 

alışılagelmiş kurallarını ve yollarını görsel sanatlar eğitiminde uygulamak kolay değildir. Ancak 

eğitsel sistem üç ana unsurdan oluşmaktadır. Bu unsurlar amaçların belirlenmesi, bu amaçların 

gerçekleşmesi için öğrenme yaşantılarının oluşturulması ve amaçların ya da kazanımların elde edilip 

edilmediğinin değerlendirilmesidir (Özsoy ve Mamur, 2015). Eğitsel sistemin bu üç unsuru 

düşünüldüğünde sanat derslerinde değerlendirme yapılması zorunludur. Fakat bireysel ifade, yani 

özgün ifade görsel sanatların temel özelliği olarak genel ve standart yargılara kolaylıkla 

dayandırılamamaktadır.  

Sanat derslerinde uygulamada görülen sanatsallık, anlatımcı ve yaratıcı öğeler yani öznelliğin göz ardı 

edilmemesi gerekmektedir. Bu bağlamda çocuğun öznelliğini sınırlandırmayan, yaratıcı süreci daha 

görünür hale getiren değerlendirme tekniklerinin kullanılması gerekmektedir. Fakat araştırmalar (İleri, 

2002; Mamur, 2002; Mermer, 2006; Sabol, 2004; Wilson, 1971) görsel sanatlar eğitiminde 

öğretmenler tarafından tercih edilen ve kullanılan pek çok ölçme değerlendirme tekniğinin basit 

düzeydeki bilgi ve becerileri ölçtüğünü, üst düzeydeki bilişsel, duyuşsal ve sosyal becerileri 

yoklamada yetersiz kaldığını ortaya koymaktadır.  

 

Sanat Eğitimi 

Genel eğitim kapsamında Sanat Eğitimi; sanatın ilke ve tekniklerini kullanarak bireye estetik bakış 

kazandırmayı hedefleyen bir eğitim alanıdır. Sanat eğitimi sürecinde; algılama, bilgilenme, düşünme, 
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tasarlama, yorumlama, ifade etme ve eleştirme davranışları, estetik ilkeler doğrultusunda sanatların 

dili kullanılarak edinilir. 

Sanat eğitiminin amaçlarının gerçekleştirilebilmesi ve amaçların daha ileri düzeylere taşınabilmesi 

için, eğitim sisteminin işleyişinin daha sağlıklı hale gelmesi, toplumdaki sanat kültürünün daha da 

geliştirilmesi hatta farklı sanat alanlarının ortaya çıkarılması sağlanmalıdır. Ancak sanat eğitiminin 

özünde bireysel özellikler barındırdığı unutulmamalıdır. Her ne kadar toplumsal bir etkiye ulaşılma 

çabası gibi gözükse de eğitimin her aşaması bireyler üzerinden ilerleyecektir. Bu sebeple sanat eğitimi 

içinde bireyseldir denilebilir. Çünkü bireylerin yaratıcılığını geliştirecek olan şey iyi bir sanat 

eğitimidir. Sanat eğitimi bireyin arayış içinde olmasını, özgün ürünler ortaya koymasını, hayal 

gücünün bütün sınırlarını zorlamasını, sanatı sorgulamasını, eleştirel düşünceye, analiz ve sentez 

yapabilme yeteneğine sahip olmayı sağlar.  

Bu bağlamda sanat eğitiminin dersi sadece rahatlama ve eğlence aracı olarak görmekten çıkararak, 

daha verimli ve bilimsel yönünü sorgulayan, araştıran bir konuma getirdiği söylenebilir.  

Süreç Dosyası Nedir?  

Süreç dosyası, yapılan işlerin ve bu işlerle ilgili belgelerin toplanarak bireysel olarak düzenlendiği, 

belli bir süreç içindeki bilgi ve beceri gelişimini gösteren dosya olarak tanımlanabilir. Eğitim 

alanındaki gelişmelerle birlikte, öğrenme kavramı da farklılaşmış “yaşam boyu öğrenme” anlayışı 

günümüz modern toplumlarında egemen olmuştur. Eğitimdeki bu yeni anlayış doğrultusunda, 

değerlendirme yaklaşımları ve değerlendirme süreci de yeniden düzenlenmiş ve yeni değerlendirme 

yaklaşımları ortaya çıkmıştır. Bu yeni değerlendirme yaklaşımlarından birisi de süreç dosyasıdır. 

Süreç dosyasının eğitimde kullanımı oldukça yenidir. Bazı sınıf öğretmenleri 1960’lı yılların başında 

öğrenci çalışmalarını süreç dosyası yoluyla değerlendirdiklerini ifade etseler de eğitim literatüründe 

1980’li yılların ortasına kadar süreç dosyası konusunda makale yayımlanmamıştır. 

Alan yazında, bilim adamları, çeşitli süreç dosyası türleri tanımlamışlardır. Bu nedenle süreç 

dosyasının belirli bir sınıflaması yoktur. Fakat çeşitli türler, kavramsal olarak örtüşür ve birinin içeriği 

diğeri tarafından etkilenebilir. Süreç dosyasında öğrencilerin ne bildiği ve ne yapabileceğine 

odaklanılır.  

Süreç dosyasının tanımının kullanıcıların amacına ve kullanma biçimlerine göre değiştiği 

görülmektedir. Fakat eğitimde süreç dosyası değerlendirmeleri benzer tanımlar çerçevesinde 

yapılandırılmaktadır.  

Süreç dosyası Campbell ve arkadaşları tarafından, sergileme, çalışma ve değerlendirme dosyaları 

şeklinde gruplandırılmıştır. Sergileme dosyaları, öğrencilerin kendilerini en iyi yansıttığını düşündüğü 

çalışmaları kapsar. Çalışma dosyalarında anne-babalar da sürecin bir parçasıdırlar ve bu tür, 

öğrenmenin gelişimini gösterme amacını taşır. Değerlendirme dosyalarını öğretmen, değerlendirme 

amaçlı olarak saklar. 

Guenter (1999) süreç dosyasını seçilmiş çalışmalardan, yazılardan yorumlardan ve öğrencinin 

öğretmen desteği ile yaptığı benlik keşiflerinden oluşmuş bir koleksiyon olarak açıklamaktadır. Lustig 

(1996) ise süreç dosyasını öğrencilerin bir ya da daha çok alanda gelişimlerini yansıtan amaçlı, 

kronolojik öğrenci çalışmalarının biriktirilmesi olarak değerlendirirken, Grace (1992) öğrencinin 

öğrenme sürecinin bir kaydı olarak görmektir. 

Bir süreç dosyasının neleri içermesi gerektiği sorusu sorulduğunda hemen hemen her şeyi şeklinde bir 

cevap verilebilir. Ancak hazırlanacak süreç dosyasının türü ve değerlendirme kriteri, dosyanın içinde 

neler olması gerektiğini belirlediği gibi, süreç dosyasının ne tür ürünler içereceği konusu da diğer 

belirleyici unsur olarak dikkate alınmalıdır. Süreç dosyasının içeriğini oluştururken dikkate alınması 

gereken ana esaslar;  içine koyulacak eserlerin sayısı ve türü,  üzerinde hala çalışılan ya da 

tamamlanmış ürünler, örnek çalışmaların çeşidi ve türü olarak sıralanabilir. 

Süreç dosyasının öğretmenler tarafından her bir öğrencinin öğrendiklerini ortaya çıkarması amacıyla 

istendiği dikkate alındığında, öğrencilerin kendine özgün ilginç yetenekleri, becerileri ortaya 

çıkarmalarına yardım edebilecektir.  
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Süreç dosyasının çok amaçlılığı dikkate alındığında öğrencinin yaptıklarını ailesi ve çevresinde yer 

alan diğer kişilerle paylaşmalarını sağladığı da gözden kaçmamalıdır. Okul ortamında ise öğrenci bir 

üst sınıfa geçtiğinde hazırlamış olduğu dosyasını diğer öğretmene de gösterebilir. Süreç dosyasının bu 

özelliği, öğrencinin daha sonra karşılaşacağı öğretmenlere de kendi başarıları, ilgi alanları ve 

potansiyelleri ile ilgili bilgi verme fırsatı sunar. 

Amacı  

Bu araştırmanın amacı; sanat eğitimde süreç dosyası kullanımının ders sürecinde ve ölçme ve 

değerlendirme süreçlerinde faydalarını ve sınırlılıklarını ortaya koymaktır.  Ayrıca araştırmadan elde 

edilen bulguların öğrenme ve öğretme süreçlerindeki çeşitli uygulamalarda yeni fikirler için yol 

göstermesi ve teşvik edici olması amaçlanmaktadır. 

 

YÖNTEM 

Araştırmanın Modeli 

Sanat Eğitiminde Süreç dosyası kullanımının yeri ve önemini ortaya koymayı amaçlayan bu araştırma, 

betimsel tarama modelinde nitel araştırma yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir.  

Literatür araştırması çerçevesinde, konu ile ilgili ulaşılabilen basılı ve görsel yayımlanmış 

kaynaklardan yararlanılmıştır.  

Veri Toplama Araçları 

Araştırmada, veri toplama: Araştırmanın verileri belge tarama yöntemi ile toplanmıştır. Amaca yönelik 

olarak ilgili kitaplar, makaleler, tezler, sanat dergileri, sanat eğitimi dergileri, yazılı medya yayımları 

ve taraması ile yapılmıştır.  

 

BULGULAR 

Bu çalışmada özellikle görsel sanatlar eğitiminde süreç dosyasının, öğretmenler tarafından öğrencilerle 

ilgili bir kaynak olarak kullanabileceği örneklerle vurgulanmıştır. Örneğin Eca (2005) tarafından sanat 

derslerinde süreç dosyası kullanımı üzerine yapılan bir araştırmada süreç dosyasının öğretmenlere 

öğrencinin yaratıcı sürecini izlemede ve geliştirmede veri sağlayabileceği vurgulanmıştır. Aynı şekilde 

Castiglione (1996) süreç dosyası, yaratıcı süreci yansıtan, Walker (1998) ise, öğrencinin problem 

çözme sürecinin izlendiği dokümanlar olarak değerlendirmişlerdir. Diğer yandan son yıllarda hem 

nitel araştırma yapmaya rehberlik edecek kitapların yayımlanması, hem de alternatif ölçme-

değerlendirme teknikleri arasında kabul edilen süreç dosyası üzerine kitap ve araştırmaların artması, 

sanat eğitimi araştırmalarında süreç dosyasının kullanılması, anlamlı gelişmeler arasında gösterilebilir. 

Nitekim bu çalışmada sanatsal öğrenmenin niteliğini örneklendiren süreç dosyası verileri sunulmaya 

çalışılmıştır.  

Süreç dosyaları hem öğretmene hem de öğrenciye hizmet eder. Öğrenenlere kendi öğrenmelerini 

yansıtma, öğretmenlere ise öğrencilerin gelişimini ve başarısını değerlendirme imkânı sunar. Öğrenci, 

değerlendirmenin nesnesi olmaktan çok değerlendirilen nesnenin ve değerlendirmenin ortağıdır (Wolf, 

1991:130). Öğrenen, içeriğin seçimine ve seçim kriterlerini belirlemeye aktif olarak katılır.  Sanat 

eğitiminin bütün alanlarında ve her düzeyinde sanatsal öğrenme sürecinin çözümlenmesi ve 

yorumlanması için önemli veriler sunmaktadır. Bu durum gerek öğretmen ve öğrenciler için gerekse 

araştırmacılar için sanat eğitiminin niteliğinin geliştirilmesine katkı sağlayacaktır.  

Gilman, Andrew ve diğerleri (1998) süreç dosyası kullanımının avantajlarını şöyle açıklıyor:  

Süreç Dosyası ile hem ürün hem de süreç değerlendirilmektedir.  

Öğrenme ve değerlendirmeyi bütünleştirir.  

Değerlendirme tek bir puanla sınırlı değildir.  

Öğrencinin gelişimi hakkında daha fazla bilgi verir.  
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Öğrencileri kendi kendilerine öğrenmeye teşvik eder.  

Öğrenciler değerlendirme sürecinin bir parçası olduğunu hisseder.  

Yaşam boyu öğrenme için gerekli olan yetenekleri geliştirmeye yardım eder.  

Gerçekten sınav kâğıdı okuma yükünü azaltabilir.  

Süreç Dosyası ile kazanılan bilgi anlamlı ve önemlidir.  

Uygun ve anlaşılabilir bir içerikle öğrencilerin çalışma örneklerinin devamlılığını sağlar.  

Düşünme yeteneklerini ve global anlamayı değerlendirir.  

Ailenin de uygun bulduğu bir değerlendirme biçimidir.  

Süreç dosyası, eğitim sürecinin değerlendirilmesinde öğrenci ve eğiticilerin rolünü pozitif yönde 

etkiler. Süreç dosyası oluşturma sürecinde öğrenciler değerlendirme korkusundan uzaklaştır ve hata 

yapmaktan korkmazlar. Çünkü bir sömester/dönem boyunca yaptıklarını geliştirme fırsatına sahip 

olduklarını ve ürettikleri materyallerin sürecinin sonunda değerlendirileceğini bilirler. Süreç dosyası, 

öğretimle değerlendirme arasındaki bağı da güçlendirir, etkili öğrenme ve öğretmeyi destekler. 

Süreç dosyası kullanmanın saydığımız pek çok yararının yanı sıra bazı sınırlılıkları da bulunmaktadır. 

Çetin (2005), bu sınırlılıkların, ölçme ve değerlendirme çerçevesinden bakıldığında bir geçerlilik ve 

güvenirlik sorunu oluşturduğunu belirtmektedir. Ayrıca yazarın, Fenwick ve Parson (1999) dan 

aktardığına göre;  her öğrenciden toplanan verilerin farklı olmasının öğrenciler arası karşılaştırmayı da 

güçleştireceği bunun da bir diğer sınırlılık olduğu ifade edilmektedir. 

 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Son yıllarda özellikle sanat eğitimde ölçme ve değerlendirme amacıyla süreç dosyalarının kullanılması 

araştırmacılar tarafından önerilmektedir. Çünkü araştırmalar göstermektedir ki (Blaikie ve diğerleri, 

2004; Dobbs, 1998; Eca, 2005; Mamur, 2009; Walker, 1998) süreç dosyası dokümanları, yaratma 

sürecine daha açık bir kimlik kazandırmakta bu süreci gizemlilikten kurtarmaktadır. Öğrencinin sanat 

ile elde ettiği deneyimi duygusal, düşsel, düşünsel, toplumsal ve kültürel bağlamda ne tür 

değişkenlerle ilişkilendirdiği süreç dosyası dokümanlarında görülebilmektedir. Dobbs (1998) süreç 

dosyalarında performans kayıtları ile sanatsal ürünlerden daha fazlasını bulmanın mümkün olduğunu 

belirtmektedir.  

Çünkü süreç dosyası sanat tarihi, sanat eleştirisi ve estetik açıdan oluşan problemler ve bunlara 

bulunan çözümleri yansıtabilmektedir. Aslında süreç dosyası uzun yıllar sanatçılar tarafından 

çalışmalarını sunmak, sanatsal ifadelerini, yeterliklerini gösterme ve çalışmalarına destek sağlamak 

amacıyla kullanılmıştır (Dikici, 2004). Hatta bu konuda en ünlü süreç dosyalarının Leonardo Da 

Vinci’nin kapsamlı defterleri ve Charles Darwin’in çizimleri olduğu söylenebilir. 

Sanat eğitiminde değerlendirme ürün oluşturma becerisinin yanı sıra, estetiği, tarihsel ve kültürel 

içeriği kapsayacak şekilde ele alınmalıdır. Süreç dosyaları sanatsal yaratma sürecinde üst düzey 

düşünme becerileri ile karmaşık düşünme yapılarını görme yönünde ve özellikle öğrencinin ürüne 

giden yolda ne gibi seçenekler düşündüğü ve ne gibi deneyimler elde ettiğini görme açısından etkili 

bir araçtır.  

Süreç dosyasının zengin bilgi kaynağı sağlayabilme potansiyeli vardır. Bu bilgi bireyselleştirilmiş 

öğretimde öğretim sürecini planlayan öğretmen için oldukça faydalıdır. Ayrıca süreç dosyası, görsel 

sanatlarda her sınıf düzeyinde hem bir öğrenme yöntemi hem de öğrenilenlerin değerlendirilmesinde 

uyarlanabilecek ve uygulanabilecek bir tekniktir. Ancak süreç dosyasının, sadece öğrencilerin sanatsal 

çalışmalarının konulduğu bir basit dosya haline dönüştürülmesinden ziyade öğrencilerin bilişsel ve 

biliş ötesi becerilerini ortaya koyabilmelerine yönelik sanat müfredatıyla ilişkili genişletilmiş öğrenme 

görevleriyle yapılandırılması gerekir. Böylece öğrencilerin farklı becerilerini gösterebilecekleri daha 

güvenilir ve geçerli materyale olanak sağlanabilir.  
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Ayrıca süreç dosyası çocukların görsel sanatlar alanında gelişimlerinin yanında; değer görme, değer 

verme, öz disiplin, özgüven, empati geliştirme, kendini tanıma, yaratıcı ve sorgulayıcı düşünmenin 

gelişimine katkı sağlayabilir. 

Öğretmenler, performans değerlendirmelerinde süreç dosyası bir değerlendirme ve dönüt aracı olarak 

kullanılabilirler.  

Öğrenciler tarafından yapılan çalışmalar sistematik olarak biriktirilirse gelecekteki öğretmenlerine 

öğrenci hakkında somut bilgiler vermede kullanılabilir. Dolayısıyla yapılan çalışmaların düzenli 

olarak saklanması önem arz etmektedir. Çalışmalar sonucunda öğrenciye verilen ödül, devam eden 

süreçteki öğrenci motivasyonunu artırmada önemlidir. 
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Nowadays, the professional training level of the heads of higher education institutions, as         

well  as their development as leaders determine the quality of education and the 

attainment of effective results, in addition to the professional training of teachers.The 

training of the heads of higher education institutions is currently a very relevant topic and 

is one of the main questions in the educational system for the younger generation in the 

advanced countries of the world.The heads of higher education institutions can be divided 

into two categories: the first category includes pedagogical specialists who have 

successfully established themselves in the management labour market, and the second 

category includes specialists who exhibit professional leadership and image in the 

educational system. 

The first case involves economic regulation and legal management in the area of 

education, while the second group is made up of teachers and deputy directors. All higher 

education administrators should work to improve their communication, leadership, and 

activity abilities. These abilities are particular prerequisites for specialist training.Thus, 

developing the required skills creates the base for the growth of tendencies, values, 

professional activities, and experiences throughout the training process. The specialist's 

competence is viewed as the formation of professional competence in the pedagogical 

management system.  For a head to succeed in this management style, self-development, 

mastery of vocational education, defining objectives and accomplishing those goals are 

the most crucial factors. Vocational education means mastering professional activity, 

comprehending development as a process, focusing on the future, and acquiring specific 

experiences. The following special responsibilities for the head of a higher education 

institution can be stated: 

1.Implementation of specific laws and regulations in the educational institution 

2.Application of public administration aspects in the educational institution 

3.Construction of the information environment in the institution 

4.Building relations with other academic institutions and creating social partnerships 

5.Establishing educational process while taking into consideration the new educational 

standards 

6.Reaching the objectives outlined at a particular educational stage. 

7.Providing instructors with specific opportunities for professional growth and self-

education within the educational institution 

8.Setting the conditions that will allow pieces of training, seminars, and educational 

activities to be organized for the progress of students, the development of their 

worldviews, and the acquisition of specific knowledge 

9.Organization of the material and technical base system of the educational institution 
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10.Establishing a supportive environment   

Key words: university, head, development, administration, management, competence 

                   

Müasir dövrdə təhsilin keyfiyyəti və uğurlu nəticə əldə olunması yalnız müəllimlərin 

peşəkar hazırlığı ilə deyil,eyni zamanda ali təhsil müəssisələrinin rəhbərlərinin peşəkar 

hazırlıq  səviyyəsi,bir rəhbər  kimi formalaşması ilə müəyyən edilir.Bu gün dünyanın 

inkişaf etmiş ölkələrində təhsil sistemində ali təhsil müəssisə rəhbərlərinin yetişdirilməsi 

çox aktual bir mövzu olub gənc nəslin tədris sistemində aparıcı suallardan birinə 

çevrilməkdə davam edir. Ali təhsil  müəssisəsi liderlərini iki qrupda müəyyənləşdirə 

bilərik:birinci qrupa idarəetmə sahəsində əmək bazarında özünü uğurla göstərən pedaqoji 

mütəxəssislər,ikinci qrupa təsil sistemində peşəkar rəhbərlik və imic nümayiş edən 

mütəxəssislər.  

Birinci halda təhsil sahəsində iqtisadi tənzimləmə və hüquqi idarəetmə aiddir,ikinci qrup 

isə direktor müavinlərindən və müəllimlərdən ibarətdir.Ümumiyyətlə,bütün ali təhsil 

rəhbərlərinin informasiya səriştələri,liderlik bacarıqları və aktiv fəaliyyət bacarıqlarının 

formalaşdırılması vacibdir.Bu bacarıqlar mütəxəssilərin hazırlanması üçün verilən xüsusi 

tələblərdir.Beləki,tələb olunan bacarıqların formalaşması təlim prossesində 

meyllərin,dəyərlərin,peşə fəaliyyətinin,təcrübələrin inkişafına zəmin yaradır.Pedaqoji 

idarəetmə sistemində mütəxəssisin səriştəsinə peşəkar səriştənin formalaşması kimi 

baxılır.Bu idarəetmə sistemində menecerin uğurlu olmasında ən vacib məqam özünü 

inkişaf etdirmək,peşə təhsilinə yiyələnmək,hədəf təyin etmək və təyin etdiyi hədəfə nail 

olmaqdır.Peşə təhsili dedikdə peşə fəaliyyətini mənimsəmək,inkişafı bir prosses kimi 

başa düşmək,gələcəyə yönəlmək,müəyyən təcrübələr əldə etmək kimi başa düşülür. Ali 

təhsil müəssisəsi rəhbərinin xüsusi vəzifələri aşağıdaki kimi formalaşdırıla bilər: 

1.Təhsil müəssisəsində müəyyən qanun və qaydaların tətbiq olunması 

2.Təhsil müəssisəsində dövlət idarəetmə aspektlərinin tətbiqi 

3.Müəssisədə informasiya mühitinin formalaşdırılması 

4.Digər təhsil müəssisələri ilə əlaqələrin yaranması,sosial tərəfdaşlığın qurulması 

5.Yeni təhsil standartları nəzərə alınmaqla tədris prossesinin qurulması 

6.Təhsil sisteminin müəyyən mərhələsində qoyulan məqsədlərə nail olmaq 

7.Təhsil müəssisəsində müəllimlərin peşə inkişafı və özünü tərbiyəsi üçün müəyyən 

imkanların yaradılması 

8.Təhsil alan tələbələrin inkişafı,dünyagörüşlərinin formalaşması,müəyyən biliklərə sahib 

olmaları üçün treninqlərin,seminarlarin,təlim xarakterli tədbirlərin təşkilinə şərait 

yaradılması 

9.Təhsil müəssisəsinin maddi texniki baza sisteminin təşkili 

10.Dəstəkləyici mühitin yaradılması 

Açar sözlər: universitet, rəhbər, inkişaf, idarəetmə, menecment, səriştə 

 

XX əsrin sonunda cəmiyyətinin iqtisadi fəaliyyətin bazar əsaslarına keçməsi, təhsil 

sahəsində də sosial münasibətlərin demokratikləşməsi problemlərinin həlli, təhsil 

fəaliyyətinin məzmunu, formaları, prinsiplərində dəyişikliklərə səbəb oldu. Bunlardan ən 

əsası təhsil müəssisələri rəhbərlərinin rolunun artmasıdır. Təhsil müəssisəsinin rəhbəri 

sənaye daxili münasibətlər sistemində sosial, iqtisadi və hüquqi baxımdan əhəmiyyətli bir 

şəxs olur. Təhsil müəssisəsinin rolu da obyektiv olaraq dəyişir. Müəssisə rəhbərinin rəsmi 
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səlahiyyətləri iqtisadi, psixoloji, sosial və digər fəaliyyət sahələri rəhbərinin səlahiyyətləri 

ilə tamamlanır. 

Bir qayda olaraq, təcrübəli müəllimlər arasından yeni təyin olunmuş menecerlərin 

təşkilatı idarə etməkdə idarəetmə bilikləri və təcrübələri az olur. Üstəlik, təcrübəsiz bir 

menecer üçün idarəetmə fəaliyyətinin bütün sahəsini təsəvvür etmək, prioritet sahələrini 

müəyyənləşdirmək və idarəetmə qərarları üçün ən yaxşı variantı seçmək çətindir. Eyni 

zamanda, təyin olunmuş menecerlərin idarəetmə əməyinin xeyli xərcləri, təhsil 

müəssisəsinin idarəetmə sistemi tərəfindən yığılmış peşəkar davranış normalarının, nəzəri 

və praktik biliklərin mənimsənilməsinə və praktikada istifadəsinə yönəldilmişdir. 

Təyin olunmuş menecerlər arasında idarəetmə biliklərinin olmaması onların peşəkar 

idarəetmə səriştələrinin formalaşmasının qeyri-kafi səviyyəsinə gətirib çıxarır. Ənənəvi 

olaraq, təhsil müəssisəsi rəhbərinin peşəkar səriştəsi bilik, dəyərlər, meyillərə əsaslanan 

və menecerə bilik və vəziyyət arasında əlaqə yaratmağa imkan verən, həmçinin peşəkar 

idarəetmə problemlərini uğurla həll etmək üçün hərəkətlər sistemini kəşf etməyə imkan 

verən ümumi bir qabiliyyət kimi qəbul olunur. Bir modellə bənzətmə ilə hərəkət etməyi 

əhatə edən bilik, bacarıq və qabiliyyətlərdən fərqli olaraq, bu səriştəllik ümumbəşəri 

biliklərə əsaslanan müstəqil fəaliyyət təcrübəsini təmin edir. 

Təhsil sisteminin hazırkı inkişaf mərhələsi tələb edir ki, təhsil müəssisələri rəhbərlərinin 

peşəkar hazırlıq səviyyəsi onlardan peşəkar problemləri həll etmək üçün idarəetmə 

bacarıqlarını uğurla tətbiq etməyə imkan versin. Rəhbərin peşə mövqeyinin inkişafının 

məqsədi onların peşəkar şəxsi potensialının maksimum dərəcədə reallaşdırılması və 

fəaliyyət subyektləri kimi ehtiyacların ödənilməsidir. Peşəkar səriştənin inkişafının 

nəticəsi fərdin peşəkar inkişafı və özünüinkişaf etdirməsi, işdən məmnun qalması və peşə 

fəaliyyətinin səmərəliliyinin artmasıdır. 

 

Təhsil müəssisəsinin rəhbəri təyin olunmuş şəxsin peşə mövqeyinin  inkişafının yolları və 

formaları arasında aşağıdakılar daha önəmlidir: 

 1.özünüinkişaf və özünütəhsil; 

2. peşəkar yenidən hazırlıq; 

3.təlim (ixtisas artırmaq). 

  Təhsil müəssisəsi rəhbərinin peşə mövqeyi  dedikdə: 

menecerin yaxşı bildiyi bir sıra peşəkar məsələlər; liderin biliklə vəziyyət arasında əlaqə 

qurmasına, peşəkar idarəetmə problemlərinin uğurlu həlli üçün hərəkətlər sistemini 

tapmasına imkan verən ümumi qabiliyyətlər başa düşülür.Təhsil müəssisələrinin 

rəhbərləri peşə fəaliyyətlərində ilk növbədə menecer funksiyasını yerinə yetirdiyindən 

onları təhsil standartının tələblərinə uyğun olaraq əsas peşəkar səriştələrin 

xüsusiyyətlərini daha da genişləndirmək olar. 

Müasir dövrdə təhsil milli prioritet sahəsi olmaqla ümumi təhsilin yeni keyfiyyətinə, 

məktəbin yeni bir modelinin yaradılması istiqamətində hərəkətlərin sürətlənməsinə güclü 

təkan verməklə mühüm innovativ insan resurslarını ortaya qoydu. Ümumtəhsil müəssisə-

lərində təhsilin hazırkı inkişaf mərhələsində biliklərin əsasını yenilikçi düşüncə və prak-

tikaya yönəlmiş, xüsusi təhsil problemlərinin həllini tədqiqat prosesi ilə birləşdirməyə 

imkan verən keyfiyyətcə fərqli peşəkar müəllim hazırlığına ehtiyac yaranmışdır.  

Yeni  tələblərin həyata keçirilməsi üçün strateji vəzifələrin həlli kontekstində təkcə təh-

silin məqsədləri, məzmunu, tələbə şəxsiyyətinin tərbiyəsi və inkişafı üçün texnologiya-

ların təkmilləşdirilməsi deyil, həm də təhsil müəssisələri rəhbərlərinin peşə fəaliyyətində, 

təhsil inkişafı orqanlarının peşə inkişafı səviyyəsində təşkili tələb olunur. Bu istiqa-
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mətdəki praktik irəliləyişlər təhsil müəssisələri rəhbərlərinin peşə səlahiyyətlərinin inkişaf 

etdirilməsi mövzusunu aktuallaşdırır. 

İnkişaf prosesi müəyyən bir diqqət və meylə sahib bir hərəkətdir. İnkişafın ilkin və son 

nöqtələri, bir-birinin ardınca meydana gələn keyfiyyətcə fərqli addımlar kimi fərqlənir. 

Beləliklə, inkişaf prosesini cismin strukturundakı dönməz keyfiyyət dəyişiklikləri və ya 

obyektin yeni struktur komponentlərinin - quruluşunu təşkil edən elementlər, 

münasibətlər və asılılıqların yaranması kimi başa düşmək olar.   

 Dəyişmə prosesinə psixi proseslərdə və onların qarşılıqlı əlaqələrində keyfiyyət 

dəyişiklikləri, yeni motivlərin və maraqların ortaya çıxması, insanın psixi vəziyyətlərində 

sabit xüsusiyyətləri daxildir ki, bu da insanda yeni zehni xüsusiyyətlərə yiyələnmə 

prosesinə müsbət təsir göstərməyə başlayır. 

Elmi araşdırmalarda inkişaf anlayışının mahiyyətinin təhlili Hegelin dialektik təlimlərinə 

əsaslanır, bunlar inkari-inkar qanunları, əksliklərin vəhdəti və birliyi, kəmiyyət 

dəyişikliklərinin keyfiyyət dəyiçmələrinə keçməsi qanunlarını ehtiva edir. Beləliklə, inkar 

qanunu yalnız məhv olmağı, köhnəni məhv etməyi deyil, həm də inkişafın əvvəlki 

mərhələsində əldə edilmiş rasionalın qorunub saxlanılmasını, inkişaf etdirilməsini də 

əhatə edir. Rəhbər şəxsiyyətinin inkişafı ilə bağlı bu qanun o deməkdir ki, şəraitin 

yaradılması və subyektin özünü inkişaf etdirməsi nəticəsində onda keyfiyyətcə çevrilmə 

prosesi aparılır. Bunun sayəsində mütərəqqi və ən yaxşı hər şey qorunur və peşəkar və 

idarəedici fəaliyyət və davranış prosesində ifadə olunur. 

İnkişaf konsepsiyası, idarəetmə subyektinin sosial əhəmiyyətli dəyərlərinin quruluşu və 

məzmununda təbii dəyişiklik prosesi olduğunu, onun bir vəziyyətdən digərinə, daha 

mükəmməl keçdiyini müəyyən etməyə imkan verir. Buna görə  təhsil müəssisəsi 

rəhbərinin peşəkarlığının inkişafı, fikrimizcə, həm peşəkar idarəetmə fəaliyyətinin 

quruluşunu, həm məzmununu, həm də müəyyən bir təhsil müəssisəsinin rəhbərinin 

şəxsiyyətini dəyişdirmək üçün tamamilə məntiqi və şərti bir prosesdir. Psixoloji tədqi-

qatlarda bir insanda neoplazmaların meydana gəlməsinin əsas şərtlərindən birinin onun 

üçün əhəmiyyətli olan fəaliyyətlərə və əlaqələrə daxil olması qeyd olunur. 

 İnsan peşəkarlığının öyrənilməsi müxtəlif aspektlərdən mümkündür: bir   tərəfdən bunu 

peşə fəaliyyətinin yolları, metodları, məzmunu ilə mənimsəmək; digər tərəfdən, 

fəaliyyətin peşəkarlığını fərdi xüsusiyyətlərin, dəyərlərin, dəyər yönümlərinin inkişafı 

bizə birinci halda peşəkarlığın, ikinci halda şəxsiyyətin peşəkarlığının tərkib hissəsi kimi 

nəzərdən keçirməyə imkan verir. 

Bunlar idarəetmə predmetinin təzahürləri kimi fəaliyyət göstərən və təhsilin peşəkar lideri 

olma prosesinə imkan verən qarşılıqlı və bir-birindən asılı olan anlayışlardır 

Liderin peşəkarlığının inkişafı ilə peşəkarlığın inteqrativ şəxsiyyət təhsili kimi 

formalaşmasını təmin edən onun tərkibindəki kəmiyyət və keyfiyyət dəyişiklikləri prose-

sini başa düşəcəyik. Bu tərif yalnız menecerin peşəkarlığının inkişafını müəyyən bir 

proses kimi vurğulamaqla yanaşı, onu xarici idarəetmə obyekti kimi də nəzərdən keçir-

məyə imkan verir. 

Təhsil müəssisəsi rəhbərinin peşəkarlığı yüksək peşəkarlıq səviyyəsi ilə xarakterizə 

olunur. Peşəkar səlahiyyət anlayışı geniş bilik və praktiki fəaliyyət, idarəetmə mədə-

niyyətin formalaşma dərəcəsini əks etdirir və bu yalnız prioritet fəaliyyətlərin deyil, bütün 

əməyin nəticələrini müəyyənləşdirir.  

Peşəkar səriştəliyin ilk növbədə müəyyən bir mütəxəssisin  təhsili, o cümlədən peşəyə 

vahid konseptual yanaşma, işin dəyərinin tanınması, funksiyaların yerinə yetirilməsində 

optimal texnoloji effektivlik, peşə etikası və özünü tənzimləmə, özünü təşkili və özünü 

inkişaf etdirmə ilə müəyyən olunduğunu vurğulamaq vacibdir. Beləliklə, N.V. Kuzmina 

müəllimin peşə fəaliyyətini öyrənərkən qeyd edir ki, peşə və pedaqoji səriştəlik 
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"subyektini şəxsiyyətin formalaşması vasitəsinə çevirmək, elmi və praktik biliklərin 

qurulması bacarığı" ilə xarakterizə olunur. 

Bununla birlikdə, peşəkar idarəetmə fəaliyyətinin mürəkkəbliyi və çoxfunksiyalılığı, 

onun təşkili  xüsusiyyətləri, bir təhsil müəssisəsi rəhbərinin peşə səlahiyyətlərinin quru-

luşu və məzmunu təkcə peşəkar bilik səviyyəsini deyil, həm də peşəkar keyfiyyətlər 

sistemini və müxtəlif səlahiyyətlər sistemini (sosial-psixoloji, psixoloji və pedaqoji səriş-

təni və başqaları əhatə edir). Onlar təhsil menecerlərin şəxsi və peşəkar inkişaflarının və 

peşəkar uğurlarının əsasını təşkil edirlər. 

Peşəkar səriştəlilik səviyyəsinin artırılması təkcə menecerlər üçün təlimlərin təşkili ilə 

deyil, həm də peşə fəaliyyətində insanın özünü inkişaf etdirməsi və özünü tərbiyəsi yolu 

ilə öz peşə səlahiyyətlərini artırmaq üçün motivasiyanın mövcudluğundan asılıdır. Bu 

baxımdan,  peşəkar səriştəliyin növlərindən biri kimi, fərdi kompetensiyanı ayrılmaz 

peşəkar özünüdərk inkişafına ayırmaq olaq. Beləki, onun əsas xüsusiyyətlərini peşəkar 

özünüdərk, daimi özünü təyinetmə, peşə bacarıqlarının özünü inkişaf etdirməsi, özünü 

dizayn, özünü qurulması peşəkar inkişaf strategiyası, peşə həyatının qurulması və həyata 

keçirilməsində özünü peşəkar kimi qəbul etməkdir.  
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ÖZET 

Şiddetin pek çok boyutu ve gündelik hayata yaşanan pek çok türü tanımlanmaktadır. Şiddetin bireysel, 

kişiler arası ilişkiler, sosyal ve çevresel faktörler, medya ve teknolojinin olumsuz etkileri, öğrenme, 

travmatik deneyimler vb. birçok değişkenden etkilendiği ve nesillerden nesillere aktarıldığı 

bilinmektedir. Yapılan çalışmalarda gençlerin şiddet ile ilişkisinin yüksek olduğu sıklıkla 

vurgulanırken, gençlerin şiddeti birçok alanda ve türde hem uygulama hem de maruz kalma sıklığının 

yüksek olduğu ve psikososyal açıdan risk grubunda yer aldıkları belirtilmektedir. Yaşanan şiddet 

olaylarına bakıldığında ise gençler şiddet olaylarının doğrudan ve dolaylı olarak odağında yer 

almaktadır. Gençlerin başta sosyal ve ilişki kurma becerilerindeki yetersizlikleri, aynı zamanda yakın 

ilişkiler kurma ve sürdürmeyi öğrenme döneminde olmaları yanı sıra günümüzde yaşanan birçok 

değişiminde bu sürece olumsuz katkı sağladığı görülmektedir. Bununla birlikte şiddetin travmatik 

boyutuyla gençlerin yaşadığı ruh sağlığı sorunları ile ilişkisini ele almak gerekir. Çünkü şiddet maruz 

kalan bireylerin; ruhsal ve bedensel varlığını çok farklı biçimlerde sarsar, incitir, yaralar. Bu 

deneyimlerin kısa dönemde ve uzun dönemde olumsuz etkilerini sürdürdüğü bilinmektedir. Önleyici 

ruh sağlığı çalışmalarının temelinde yer alan ve problemleri ortaya çıkmadan önlemek, ortaya çıkan 

problemin yayılmasını engellemek ve etkilerini azaltmak hedefleri ile uyumlu olarak şiddeti önlemeye 

yönelik yapılacak çalışmalara ihtiyaç vardır. Bu çalışmaların en önemli aşaması gençlerde yaşanan 

şiddetin doğasını bilmek, dinamiklerini anlamak ve etkili müdahale çalışmaları yürütmektir. Bu 

doğrultuda bu çalışmanın amacı gençlerde şiddete yöneliminin dinamiklerini ortaya koymak ve 

önleme yaklaşımlarını ele almaktır. Elde edilen sonuçların ilgili literatüre katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir. 

 Anahtar Kelimeler: Gençler, Şiddete Yönelim, Önleyici PDR 

 

ABSTRACT 

Many dimensions of violence and many forms infiltrating everyday life are defined. Individual, 

interpersonal relationships of violence, social and environmental factors, negative effects of media and 

technology, learning, traumatic experiences and so on. It is known that it is affected by many variables 

and transferred from generations to generations. In the studies, it is stated that young people are 

frequently emphasized in the relationship with violence, and that the severity of young people has a 

high frequency of application and exposure in many areas and species and they take part in the risk 

group psychosocial. When we look at the violence, young people are directly and indirectly focused 

on violence. It is seen that young people have a negative contribution to this process in many changes 

in today's changes, as well as being in the period of learning to establish and maintain close 

relationships. However, the traumatic dimension of violence and the relationship between mental 

health problems experienced by young people. Because the individuals who are exposed to violence; It 
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shakes, hurts, wounds in many different ways. It is known that these experiences maintain their 

negative effects in the short term and in the long term. There is a need for studies to prevent violence 

in accordance with the objectives of preventing the problems, preventing the spread of the problem 

and reducing the effects of preventive mental health studies. The most important stage of these studies 

is to know the nature of the violence in young people, to understand the dynamics and to carry out 

effective intervention activities. In this respect, the aim of this study is to reveal the dynamics of the 

orientation of violence in young people and to address the prevention approaches. It is thought that the 

results obtained will contribute to the relevant literature. 

Keywords: Young people, Violence, Preventing Counseling 

 

GİRİŞ 

Şiddetin pek çok boyutu ve gündelik hayata yaşanan pek çok türü tanımlanmaktadır. Şiddetin bireysel, 

kişiler arası ilişkiler, sosyal ve çevresel faktörler, medya ve teknolojinin olumsuz etkileri, öğrenme, 

travmatik deneyimler vb. birçok değişkenden etkilendiği ve nesillerden nesillere aktarıldığı 

bilinmektedir. Bu doğrultuda bu çalışmanın amacı gençlerde şiddete yöneliminin dinamiklerini ortaya 

koymak ve önleme yaklaşımlarını ele almaktır. Elde edilen sonuçların ilgili literatüre katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir. 

 

 Şiddetin Tanımı ve Kapsamı 

Şiddetin genel olarak birçok nedeni ve belirleyicisi bulunmaktadır, bu nedenle şiddet olgusu çok yönlü 

ele alınmalıdır.  Gençlik şiddeti küresel bir sorunudur. Dünyada ve ülkemizde, son yıllarda şiddet 

olaylarında önemli bir artış olduğu görülmektedir. Gençlerin içinde yer aldığı şiddet olaylarına 

bakıldığında ise farklı şiddet türlerinin yer aldığı görülmektedir.  

Şiddet terimi, kişiler arası güç kullanma yoluyla kişiye veya mülke zarar verme ve genellikle fiziksel 

yaralanmayı içeren eylemleri tanımlanır (Coady, 1986).  İnsanlığın var olduğu günden bu yana var 

olan şiddet kavramı, günümüzde bütün kültürlerde hem bireysel hem de toplumsal anlamda sıklıkla 

yaşanan, yapısı, dinamiği ve ilişkiler boyutunda çok önemli hukuk, sosyolojik, sağlık, psikolojik ve 

eğitim boyutları olan olgulardan birisidir. Şiddet, insanların ruh ve akıl sağlıklarını, fiziksel, psikolojik 

ve sosyal anlamda hayatlarını olumsuz etkilemekte ve parçalamakta ve onların yaşamlarında çok derin 

izler bırakmaktadır. 

Dünya Sağlık Örgütü (2020) şiddeti, yaralanma, ölüm, psikolojik zarar, kötü gelişme, yoksunluk ile 

sonuçlanan, sonuçlanma ihtimali yüksek, kendisine, başka bir kişi,r grup ya da topluluğa karşı tehdit 

altında, gerçek olan fiziksel gücü kasıtlı olarak kullanma olarak tanımlamıştır. Bu tanım, her türlü 

şiddeti ölüm ve yaralanmaların ötesinde şiddet ve ölümle sonuçlanabilecek sonuçlar doğuran çok 

çeşitli yıkıcı ve ihmal eylemlerini de kapsamaktadır.  

   

Şiddetin Türleri 

 1. Fiziksel Şiddet: Fiziksel şiddet, kaba kuvvetin korkutma, sindirme ve yaptırım aracı olarak 

kullanılmasıdır. İtmek, tokat atmak, ısırmak, boğmaya çalışmak, tekmelemek, yumruklamak, eşya 

fırlatmak, bıçak veya silah gibi aletlerle tehdit etmek, işkence yapmak gibi fiziksel gücün kullanıldığı 

durumlar fiziksel şiddet kapsamındadır. 

 2. Psikolojik (Duygusal) Şiddet: Psikolojik/Duygusal şiddet, duyguların ve duygusal 

ihtiyaçların, zorlama, aşağılama, cezalandırma, öfke, gerginlik boşaltma amacıyla karşı tarafa baskı 

uygulayabilmek için tutarlı bir şekilde istismar edilmesi, bir yaptırım ve tehdit aracı olarak 

kullanılmasıdır. Sevgi, şefkat, ilgi, onay, destek gibi duygu ve duygusal ihtiyaçların göz ardı edilmesi, 

küçümsenmesi, dine, dile, ırka, kültürel gruba veya geçmişe ait değer verilen inançların aşağılanması 

veya onlara aykırı davranmaya zorlanması gibi davranışlar duygusal şiddete ilişkin davranışlara örnek 

olarak verilebilir.  
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 3. Sözel Şiddet: Sözel şiddet, söz ve hareketlerin korkutma, sindirme, cezalandırma ve kontrol 

aracı olarak kullanılmasıdır. Aşağılamak, ağır hakaretlerde bulunmak, kişinin özgüvenini yitirmesine 

neden olmak, küçük düşürücü adlar takmak, alay etmek gibi davranışlar sözel şiddete örnek olarak 

verilebilir (Coker ve ark., 2000) 

 4. Cinsel Şiddet: Cinsel şiddet, cinselliğin bir tehdit, sindirme ve kontrol etme aracı olarak 

kullanılmasıdır. Cinsel şiddet kapsamında değerlendirilen bazı davranışlar; aşırı kıskançlık ve 

şüphecilik göstermek, cinselliği bir cezalandırma yöntemi olarak kullanmak, açıkça başka kadına ilgi 

göstermek ve kadını aldatmak, kaba kuvvet kullanarak cinsel ilişkiye zorlamak, duygusal baskı 

kullanarak cinsel ilişkiye zorlamak, tecavüz etmek şeklinde ortaya çıkmaktadır (Watts ve Zimmerman, 

2002). 

 5- Ekonomik şiddet: Toplumlarda yoksulluk arttıkça şiddet de artar. Çoğunlukla kadınlara, 

çocuklara, yaşlılara ve engellilere uygulanan ekonomik şiddet iki yönlüdür; çalıştırılırlar ve kazançları 

ellerinden alınır, çalıştırılmazlar ve kendilerine yeterli ekonomik destek de sağlanmaz. 

 6-Simgesel şiddet: Medya araçlarından izlenen şiddet, bireylerin davranışlarını ve toplumların 

kültürel yapılarını etkiler. Şiddet içerikli film ve bilgisayar oyunlarını izleme/oynama süreleri artan 

kişilerin saldırgan davranışları artmaktadır.  

 7- Siber şiddet: Sosyal medyada fotoğraf ve videoların kullanımıyla oluşan, suça eğilimli 

şiddet türüdür. Örneğin suçlama, karalama, cinsel sözler, kimlik hırsızlığı vb. eylemleri içerir (Polat, 

2016). 

 

 Ayrıca, şiddetin türleri şu şekilde ifade edilmektedir: 

Kendine yönelik şiddet; intihar, bedene zarar verici uygulamalar. 

Kişiler arası şiddet; çocuğa, kadına, yaşlıya yönelik şiddet, flört şiddeti, aile içi şiddet. 

Organize şiddet; uluslararası şiddet, kolektif şiddet, politik şiddet vd.  

Medya şiddeti; yazılı ve görsel basında şiddet içeren görüntü, ses ve yazı ile ortaya çıkan şiddet. 

Diğer şiddet şekilleri; çete şiddeti, kan davaları, sokak şiddeti, insan ve organ ticareti, pornografi, 

azınlıklara yönelik şiddet, okulda ve spor olaylarında şiddet (Subaşı ve Akın, 2003). 

Yapılan çalışmalarda gençlerin şiddet ile ilişkisinin yüksek olduğu sıklıkla vurgulanırken, gençlerin 

şiddeti birçok alanda ve türde hem uygulama hem de maruz kalma sıklığının yüksek olduğu ve 

psikososyal açıdan risk grubunda yer aldıkları belirtilmektedir. Yaşanan şiddet olaylarına bakıldığında 

ise gençler şiddet olaylarının doğrudan ve dolaylı olarak odağında yer almaktadır. Gençlerin başta 

sosyal ve ilişki kurma becerilerindeki yetersizlikleri, aynı zamanda yakın ilişkiler kurma ve 

sürdürmeyi öğrenme döneminde olmaları yanı sıra günümüzde yaşanan birçok değişiminde bu sürece 

olumsuz katkı sağladığı görülmektedir. Bununla birlikte şiddetin travmatik boyutuyla gençlerin 

yaşadığı ruh sağlığı sorunları ile ilişkisini ele almak gerekir. Çünkü şiddet maruz kalan bireylerin; 

ruhsal ve bedensel varlığını çok farklı biçimlerde sarsar, incitir, yaralar. Bu deneyimlerin kısa 

dönemde ve uzun dönemde olumsuz etkilerini sürdürdüğü bilinmektedir 

Dünya Sağlık Örgütü’nün 2002 yılı raporuna göre, dünya genelinde toplum içinde yapılan 48 

araştırmada kadınların %10-69’unun eşleri veya partnerleri tarafından hayatlarında en az bir kez 

fiziksel şiddete maruz kaldığı saptanmıştır. İstatistiklere göre şiddet sonucu etkilenen dezavantajlı 

gruplar arasında özellikle ergenler ve gençler ilk sıralarda yer almaktadır. Ergenlerin ve gençlerin 

neden olduğu şiddet toplumda en çok göz önünde olan şiddet biçimlerinden biridir. Gençlerde şiddet, 

devam eden ve boyutları giderek artan bir sorundur (TBMM Raporu, 2007). Genç cinayetleri ve 

ölümcül olmayan şiddet, küresel erken ölüm, yaralanma ve sakatlık yüküne büyük ölçüde katkıda 

bulunmakla kalmıyor, aynı zamanda mağdurların ailelerini, arkadaşlarını ve topluluklarını 

etkilemektedir. Gençlik şiddeti sonuçları itibariyle de toplum için çok önemli kayıpları içermektedir. 
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 Türkiye İstatistik Kurumu Gençlik İstatistikleri verilerine göre, birini öldürme suçu yetişkin 

erkekler arasında %2,1 iken, genç erkekler arasında %2,8 oranında; yetişkin kadınlar arasında %1,6 

iken genç kadınlar arasında %3,5 oranındadır. Şiddete dayalı vakaların yetişkinlere kıyasla gençler 

arasında daha fazla olduğu görülmektedir (TÜİK, 2011). 

 

Şiddeti Etkileyen Faktörler 

 1.Biyolojik Faktörler: Şiddetin biyolojik nedenleri arasında nörotransmitterler, endokrin 

bozukluklar ve genetik faktörler genel başlıklar olarak sayılmakta. Çoğu şiddet içeren davranışın 

erkeklerde ortaya çıkması, şiddetin oluşmasında androjenlerin rolü olduğunu düşündürtmekle birlikte 

yapılan çalışmalar bu ilişkiyi doğrulamamaktadır. Alkol, uyuşturucu gibi maddeler dürtü kontrolü ve 

muhakeme yeteneğinin azalmasına neden olmaktadır. Alkol ve uyuşturucu gibi maddelerin kullanımı 

şiddet davranışının dolaylı sebebi olmaktadır.  

 2.Psikolojik Faktörler: Çocukluk döneminde şiddet gören bir kişinin yetişkinlikte şiddet 

uygulama riski bulunmaktadır. Çocuklukta annesine veya diğer aile bireylerine şiddet uygulandığına 

tanık olan çocuğun şiddet kendisine yönelik olmasa bile gelecekteki davranışları bundan 

etkilenebilmektedir. 

 3. Sosyo-Ekonomik Faktörler: Irk ve şiddet ilişkisi ile ilgili yapılan çalışmalarda birbirine zıt 

sonuçlar ortaya çıkmıştır. Yapılan niteliksel çalışmalara göre; ırk ve ekonomik eşitsizliklerden 

bağımsız olarak ağır yoksulluk ve evlilikte yaşanan sorunlar şiddetle ilişkilidir. Aile yapısını bozan 

sosyo-ekonomik faktörler, etkilenen ailelerdeki çocukların saldırgan davranışlarında artışa sebep 

olmaktadır. 

 4. Diğer Faktörler: Bazı psikiyatrik bozuklukların da şiddetle ilgili olabileceğini söyleyebiliriz. 

Örneğin, psikotik bozukluklardan manik tip bipolar bozuklukta, şizofrenide, paranoid bozukluklarda 

çevreye ve/veya kendine yönelik saldırgan davranışlar görülebilmektedir. Psikiyatrik bozukluklar 

dışında uyuşturucu madde kullananlarda, santral sinir sistemini etkileyen bazı patolojilerin yanında 

yetişkin dikkat eksikliğinde saldırganlık görülmektedir (Subaşı & Akın, 2005). 

 Geçmiş yaşantılardan etkilendiği bilinmekte olan şiddet; doğal ve evrensel olan, doğuştan 

gelen ya da sonradan kazanılan saldırganlık içgüdüsü, dürtüsü, toplumsal biçim kazanmadan; baskı, 

denetim, engel tanımadan; yakan, yıkan, yok eden yönleriyle topluma egemen olmuştur. Günlük 

hayatta karşılaştığımız bireysel ve toplumsal şiddet olaylarının gerisinde, insanlık tarihi boyunca 

süregelen birikimlerin olduğu gözden kaçar. Oysa haberlere yansıyan ve günlük yaşantımızda yer alan 

saldırgan davranışların ve şiddet eylemlerinin geçmiş kaynaklı nedenleri vardır (Köknel, 1996). 

 

Gençlerde Şiddetle İlişkili Risk Faktörleri 

 1-Kişi ile ilgili risk faktörleri; 

Duygusal ve davranışsal sorunlar, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, davranış bozukluğu veya 

diğer davranış bozuklukları 

Alkol, uyuşturucu ve tütün kullanımı  

Düşük zekâ ve akademik başarısı 

Okula düşük bağlılık ve okul başarısızlığı 

Suça karışmak 

İşsizlik, ekonomik sorunlar 

Aile içi şiddete maruz kalma 
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2-Yakın ilişkilerdeki risk faktörleri (aile, arkadaşlar, yakın partnerler ve akranlar) 

Ebeveynler tarafından çocukların yetersiz izlenmesi ve gözetimi 

Sert, gevşek veya tutarsız ebeveyn disiplin uygulamaları 

Ebeveynler ve çocuklar arasında düşük düzeyde bir bağlanma ilişkisi 

Çocukların faaliyetlerine düşük ebeveyn katılımı 

Ebeveyn madde kötüye kullanımı veya suçluluk 

Ebeveyn depresyonu 

Düşük aile geliri 

Ailede işsizlik ve ekonomik sorunlar, 

Suçlu akranları ve / veya çete üyeliği ile ilişki kurmak 

 

    3-Toplumsal risk faktörleri 

Maddeye erişim ve madde kötüye kullanım, 

Ateşli silahlara erişim ve bunların kötüye kullanılması, 

Çeteler ve yerel bir yasadışı uyuşturucu kaynağı gruplarla ilişki, 

Yüksek gelir eşitsizliği, 

Yoksulluk, 

Devlet yönetiminim kalitesi (yasaları ve bunların uygulanma derecesi ile eğitim ve sosyal koruma 

politikaları). 

 

Şiddetle ilgili risk faktörleri arasında yer alan kişisel özelliklerin yanı sıra, problemlerini çözmede öfke 

ve şiddeti bir başa çıkma yöntemi olarak kullanan gençler arasında şiddet eğilimi çok daha yaygındır. 

Şiddet davranışları gösteren bireylerin sıklıkla duygularını kontrol etmekle ilgili problemleri 

olabilmektedir. Başkaları tarafından kolayca incitilebilmekte; şiddet yoluyla problemleri 

çözebileceklerini ve saygınlık kazanacaklarını düşünebilmektedirler (Denmark, Krauss, Wesner, 

Midlarsky ve Gielen, 2005). 

  

Gençlerde Şiddeti Önleme  

Şiddet önlenebilir eylemleri içeren bir olgu olup, kapsamlı önleme çalışmalarına ihtiyaç vardır. 

Önleme faaliyetlerinin en önemli boyutu ise şiddet ile ilgili risk faktörlerinin neler olduğunun 

bilinmesidir. Risk gruplarının belirlenmesi, bu gruplara yönelik önleyici ve güçlendirme çalışmalarının 

geliştirilmesi gerekmektedir. Ayrıca şiddetin öncesi ve sonrası ile hazırlayıcı faktörleri, nedenleri ve 

sonrasında yaşananlar ile devam eden bir süreç olduğu gözden kaçırılmamalıdır.  

Araştırmalar ve ilgili literatür incelendiğinde, şiddete neden olan pek çok etkenin etkileşiminden söz 

edilmektedir. Toplumsal değerler ve kültürel anlayış, bireylerin çocukluk döneminde bir eğitim biçimi 

olarak şiddetle karşılaşmış olmaları, ilerleyen yaşamlarında kendi çocuklarını aynı yöntemle 

eğitebilecekleri anlamına gelmektedir. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu 2005 raporuna göre, 

çocukluklarında şiddete maruz kalan bireylerin ilerleyen yaşamlarında şiddetle daha fazla 

karşılaştıkları bir diğer önemli noktadır. Bu nedenle şiddete yönelik önleyici ve güçlendirme 

çalışmaları oldukça önemlidir. 

 

Önleyici müdahalelerin amaçları genel olarak şu şekilde belirtilmektedir: 
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Sorun davranışın ortaya çıkmasını engellemek, 

Sorun davranışın sonuçlarını geciktirmek, özellikle sorun oluşması açısından risk oluşturan sonuçları 

kontrol ederek sorunların ortaya çıkmasını geciktirmek, 

Sorun davranış ortaya çıksa bile etkisini azaltmak, 

Fiziksel ve duygusal iyi oluşu artıracak bilgi, tutum ve davranışları güçlendirmek, 

Kurumsal, toplumsal ve hükümet politikaları oluşturmak; fiziksel, sosyal ve duygusal iyi oluşu yüksek 

bir toplumu hedeflemektir (Romano ve Hage, 2000).    

 

Günümüzde psikolojik danışma anlayışının hızla değişen dünya ve toplumsal yapıda, artan danışan 

çeşitliliği ile psikolojik yardım ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştığı ve bu değişimlerle başa çıkmanın 

yollarını aradığı açıkça görülmektedir. Bu doğrultuda, psikolojik danışmada işlenmeye başlayan yeni 

konular daha da belirginleşmektedir. Bu konular arasında: Kadın erkek için toplumsal cinsiyet 

rollerindeki değişim, medya ve teknolojik gelişmelerin etkisi, yoksulluk, savaşlar, yalnızlaşma, 

yaşlanma, travmalar, şiddet, krizler ve müdahale, sosyal adalet arayışı, liderlik ve kimlik gibi konular 

belirtilmektedir (Webber, Bass ve Yep, 2005). 

 Amerikan Okul Psikolojik Danışmanları Derneği’ne (ASCA, 2004) göre, okul psikolojik 

danışmanları öğrencilerinin gelecekte iyi uyum sağlayan ve üretken yetişkinler olmalarını sağlamak 

için onlara akademik, kişisel/sosyal ve mesleki alanlardaki gelişimleri konusunda yardımcı olurlar. Bu 

amaçla, okul psikolojik danışmanları öğrencilerin günlük sorunlarının yanı sıra ve büyük yaşam 

olaylarıyla başa çıkabilmelerini sağlamak için bazı etkili müdahaleleri uygulamak durumundadırlar. 

Tüm bu değişimlerin bireylerin gelişim ve uyumu üzerindeki olası olumsuz etkileri göz önüne 

alındığında bireylere gelişimin erken dönemlerinden itibaren uyum ve başa çıkma becerileri 

kazandırılmasının, psikolojik yeterliklerinin artırılmasının, iyilik halinin güçlendirilmesinin, toplumsal 

düzeyde önleyici ruh sağlığı hizmetlerinin yaygınlaştırılmasının, özelikle olumlu ruh sağlığını koruma 

ve güçlendirmeye odaklanılmasının çok daha önemli hale geldiği görülmektedir. 

 

 Şiddeti önlemede etkili programları şunları içermektedir: 

Gençlerin şiddete yönelimini etkileyen faktörleri anlamak,  

Öfkeyi yönetimi, çatışma çözme ve sorunları çözmek için gerekli sosyal becerileri geliştirmelerine 

yardımcı olmak için tasarlanmış yaşam becerileri ve sosyal gelişim programlarının yaygınlaştırılması, 

Toplumun tüm kesimlerinde şiddetin önlenmesine yönelik yaklaşımların geliştirilmesi, 

Ebeveyn destek programları, 

Şiddet açısından yüksek risk grubunda olan gençler için terapötik yaklaşımlar, 

Madde kullanımın önleme ve maddeye erişimi azaltmak, 

Kısıtlayıcı ateşli silah lisansı, 

Topluluk ve problem odaklı polislik;  

Ekonomik sorunlar, yoksulluk ve düşük SED gibi riskleri azaltıcı sosyal politikalar geliştirmek,  

Şiddete karşı güçlendirme müdahaleleri, 

Hızlı demografik ve sosyal değişimin olumsuz etkileri ile mücadele, 

Şiddetin sosyal belirleyicilerini ele alan önleyici müdahale yaklaşımını gerektirir. 

 

Şiddetin nedenlerini belirlemeye, değerlendirmeye ve önlemeye yardımcı olan girişimler yoluyla 

gençlik şiddetini azaltmak için: 
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Okul temelli şiddet önleme programlarının güçlendirilmesi, 

Gençlik şiddetinin boyutuna ve önleme ihtiyacına dikkat çekerek, farklı ortamlarda şiddetin kapsamı 

ve türleri hakkında kanıt oluşturmak, 

Gençlik şiddetini önlemek ve buna yönelik tepkileri güçlendirmek için ilgili tüm taraflar için rehberlik 

geliştirmek, 

Gençlik şiddetini önlemeye yönelik ulusal çabaları desteklemek, 

Küresel olarak gençlik şiddetini önlemek için uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak 

gelmektedir (Ulus, 2018). 

Üniversite dönemi gençlere yaşam becerileri kazandırmak için önemli psikososyal alanlardır ve 

gençler özelikle kişilerarası ilişkileri bu dönemde geliştirdikleri için şiddete karşı güçlendirmeye 

yönelik programlar oldukça etkili olacaktır. Şiddet davranışı farklı türleri ve risk faktörleri ile ele 

alınmalıdır. Şiddete yol açan nedenlerin ve ne gibi değişkenler ile ilişkili olduklarının anlaşılması, 

başta psikolojik danışmanlığın ve ruh sağlığı alanının önleyici rolü bakımından önemli görülmektedir. 

Şiddeti oluşmadan önce önlemek şiddeti azaltma girişimlerine kıyasla çok daha kolaydır. 

Bu doğrultuda, önleyici psikolojik danışma çalışmalarının yaygınlaşmasında önleme programlarının 

önemi etkisi, problem ortaya çıkmadan önce bireylerin başa çıkma becerilerinin geliştirilmesi, 

koruyucu faktörlerin artırılması ve risk faktörlerinin azaltılması önemlidir. Psikolojik danışmanların 

önleyici psikolojik danışma anlayışına sahip olması, etkili önleme programları hazırlayabilmesi ve 

uygulayabilmesi, bu konuda diğer kişi ve kurumlara öncülük etmesi için etkili psikolojik danışman 

yeterliklerine sahip olması çok önemlidir. Önleyici psikolojik danışma çalışmalarının 

yaygınlaşmasında önleme programları büyük önem taşımaktadır. Çünkü problem ortaya çıkmadan 

önce bireylerin başa çıkma becerilerini geliştirmek, olası problemlere karşı onları hazırlamak ve etkili 

sorun çözme becerileri kazandırmak problem ortaya çıktıktan sonra tedavi etmekten daha etkili, daha 

kolay ve daha yararlı olacaktır. Etkili psikolojik danışmanların önleme ve müdahale programları 

hazırlanması ve uygulanması konusunda yeterlik kazanmaları, bu konuda topluma ve çalıştıkları 

kurumlara öncülük etmeleri ve işbirliği sağlamaları ve lider olmaları çok önemlidir (Savi Çakar, 

2018). 

Önleyici ruh sağlığı çalışmalarının temelinde yer alan ve problemleri ortaya çıkmadan önlemek, ortaya 

çıkan problemin yayılmasını engellemek ve etkilerini azaltmak hedefleri ile uyumlu olarak şiddeti 

önlemeye yönelik yapılacak çalışmalara ihtiyaç vardır. Bu çalışmaların en önemli aşaması ile 

gençlerde yaşanan şiddetin doğasını bilmek, dinamiklerini anlamak ve etkili müdahale çalışmaları 

yürütmektir. 
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Travmatik deneyimler çocuklar üzerinde birçok etki alanına sahiptir ve bu etkileri ile kısa ve uzun 

dönem olumsuz sonuçları bulunmaktadır. Bu çalışmada, günümüzde giderek yaygınlaşan travmatik 

deneyimlerin çocuklar üzerindeki en önemli etkileri arasında yer alan ancak göz ardı edilen ve 

çocukların tekrarlayıcı travmatik sürece maruz kalmasına yol açan öğrenme sürecine yansımaları ele 

alınmaktadır. Okullar çocukların ve ergenlerin sağlıklı gelişimi ve uyum süreçlerinde koruyucu ve 

geliştirici rolü ile çok önemli merkezlerdir. Aynı zamanda krizler ve travma sonrasında en önemli 

psikososyal alan olarak çocukların toparlanma sürecine katkı sağlayabilir ve travmanın etkilerini 

azaltabilir. Travmaya yol açan durum nasıl meydana gelirse gelsin okuldaki etkisi bu durumdan 

olumsuz etkilenen öğrenciler açısından benzer olacaktır. Bu nedenle travmanın neden olduğu özel 

ihtiyaçlar, öğretmenler ve okullar için ciddi etkilere sahiptir. Bu doğrultuda, travmaya maruz kalan 

çocuklar için travmaya duyarlı okullar ve öğrenme ortamları, travmaya duyarlı öğretmenler ve travma 

sonrası toparlanma sürecine yönelik travma psikolojik danışma müdahaleleri ile etkili önleyici 

psikolojik danışma müdahalelerine ihtiyaç bulunmaktadır. Elde edilen sonuçların ilgili literatüre katkı 

sağlayacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Travma, Çocuklar, Öğrenme Süreci, Travmaya Duyarlı Okullar 

 

Traumatic experiences have many fields of influence on children and have short and long -term 

negative consequences with these effects. In this study, reflections on the learning process, which is 

one of the most important effects of traumatic experiences that are becoming more and more on 

children on children, are ignored and leading to the repetitive traumatic process. Schools are very 

important centers with the role of protective and developing in the healthy development and adaptation 

processes of children and adolescents. It can also contribute to the recovery process of children as the 

most important psychosocial field after crises and trauma and reduce the effects of trauma. No matter 

how the trauma occurs, the effect in the school will be similar to the students who are negatively 

affected by this situation. Therefore, special needs caused by trauma have serious effects on teachers 

and schools. In this respect, trauma -sensitive schools and learning environments, trauma -sensitive 

teachers and trauma psychological counseling interventions and effective preventive psychological 

counseling interventions are needed. It is thought that the results obtained will contribute to the 

relevant literature. 

Keywords: Trauma, Children, Learning Process, Trauma Sensitive Schools 
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GİRİŞ 

Travmatik deneyimler çocuklar üzerinde birçok etki alanına sahiptir ve bu etkileri ile kısa ve uzun 

dönem olumsuz sonuçları bulunmaktadır. Bu çalışmada, günümüzde giderek yaygınlaşan travmatik 

deneyimlerin çocuklar üzerindeki en önemli etkileri arasında yer alan ancak göz ardı edilen ve 

çocukların tekrarlayıcı travmatik sürece maruz kalmasına yol açan öğrene sürecine yansımaları ele 

alınmaktadır. Okullar çocukların ve ergenlerin sağlıklı gelişimi ve uyum süreçlerinde koruyucu ve 

geliştirici rolü ile çok önemli merkezlerdir. Aynı zamanda krizler ve travma sonrasında en önemli 

psikososyal alan olarak çocukların toparlanma sürecine katkı sağlayabilir ve travmanın etkilerini 

azaltabilir. Özelikle öğretmenlerin ve akranlarının sağlayacağı sosyal destek ile çocuklar bu travma ve 

zorlayıcı yaşam olaylarının etkileri ile daha sağlıklı şekilde başa çıkabilir. 

 

Travmanın Kavramsal Çerçevesi  

İnsanın var olduğu günden bu yana doğanın yıkıcı yönü, insanın vahşi doğası ve saldırganlığa olan 

eğilimiyle beraber ölüm olgusunun gerçekliği travma konusunu insanlık tarihi kadar eski kılmakla 

birlikte aynı zamanda hayatın bir gerçeği olarak da önümüze koymaktadır (Özen, 2018).  Olumsuz 

etkileri açısından incelenen travmatik deneyimler, gerçek bir ölüm veya ölüm tehdidinin bulunduğu, 

ağır yaralanma ya da fiziksel veya yaşamsal bütünlüğe yönelik bir tehdidin ortaya çıktığı ve kişinin 

kendisinin yaşadığı, tanık olduğu veya sevdiği bir kişinin başına geldiğini öğrendiği olağandışı olaylar 

olarak tanımlanmaktadır (APA, 1994). 

Bireyin baş etme mekanizmalarının yetersiz kalması sonucunda ortaya çıkan travma olgusuna ilişkin 

çok sayıda tanımın yapıldığı ve bu tanımlara bakıldığında, bireyi duygusal ve fiziksel olarak etkileyen, 

inciten, sarsan ve yaralayan olayların varlığına dikkat çekildiği görülmektedir (Keane, Silberboğan ve 

Weirech, 2008). Psikolojik travmayı güçsüzlükle ilişkili olarak açıklayan Herman (2019) ise, travma 

durumunda mağdurun yıkıcı bir güç tarafından çaresizliğe itildiğini belirtmiştir.  

Bir durumun travma olarak nitelendirilmesi için bireyin günlük olağan yaşantılarının dışında kalması, 

yani başka bir ifadeyle yaşanan olayı bireyin mevcut şemalarının içine yerleştirememesi ile karakterize 

bir tablodan bahsedilmektedir. Birey böyle bir olayla karşılaştığında ortaya çıkan aşırı uyarılma 

öncelikle bilişsel süreçleri bozarak bilginin doğru kodlanmasını ve anlamlandırılmasını 

zorlaştırmaktadır (Fish-Murray ve ark. 1987).  Nitekim APA’nın yaptığı tanımda da bu süreçlerin 

etkisi dikkate alınarak tanımlamanın yapıldığı görülmektedir. Buna göre, travmatik olaylar bireylerin 

bağ kurma, anlamlandırma ve kontrol duyumlarını, mevcut başa çıkma mekanizmalarını olumsuz 

etkileyerek bireyde çaresizlik ve dehşet yaşamasına neden olduğu belirtilmiştir (APA,1994). 

Elde edilen bu istatistikler travmalar açısından çocukluk yıllarının önemli oranda risk teşkil ettiğini ve 

bu dönemlerde yaşanan travmatik yaşantıların üstesinden gelinmediğinde etkisinin yetişkinlik yıllarına 

kadar sürdüğünü ve hatta yetişkinlik dönemini olumsuz etkileyen psikolojik ve davranışsal 

bozukluklara neden olabildiğini göstermektedir (Ray, 2014). Buradan hareketle travmatik olaylar 

sonrasında ortaya çıkan bozukluklar hem psikopatolojik olarak hem de toplum sağlığı yönünden 

önemli bir tablo ortaya koymaktadır. 

Travmaya maruz kalmak, genellikle uzun bir süre boyunca ortaya çıkan fizyolojik ve davranışsal 

değişikliklerle eşleştirilen rahatsız edici, duygusal deneyimleri kapsar (Phifer ve Hull, 2016). Kişisel 

olarak tehdide maruz kalanların yanı sıra, travmanın etkileri genellikle aile üyeleri ve travmaya 

tanıklık eden veya travmayı duyan diğer kişiler tarafından da hissedilir. Yaralanma ve kayıplar önlense 

bile, yaklaşmakta olan felaketin uyarıları, özellikle çocuklar ve gençler arasında korku ve belirsizliği 

tetikleyebilir (Mears, 2012).  

Travmatik olaylar genel olarak insan kaynaklı felaketler (travmanın bir insan hatası ya da insan 

tarafından tasarlanmış bir makine veya sistemin hatası nedeniyle ortaya çıkması), doğal afetler ve 

şiddet, suç ve terör başlığı altında incelenebilir. Deprem, sel, fırtına, volkan patlamaları gibi doğal 

afetler ve savaşlar, cinsel ya da fiziksel saldırıya maruz kalma, kaçırılma, trafik kazaları, terörist 

eylemlere ve işkenceye maruz kalma, hayatı tehdit eden bir hastalık tanısının konulması, ölü bir vücut 

parçasını görme gibi zorlayıcı ve kişinin baş etme yeteneğini aşan olaylar ruhsal açıdan travmatik 
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olaylar olarak tanımlanır. Bu olaylar yaşandığında birey ve toplum üzerinde kısa ya da uzun süreli 

psikolojik etki bırakırlar (Oflaz ve ark., 2015).  

Travmaya verilen tepkiler, organizmanın ani ve beklenmedik zamanda ortaya çıkan travmatik 

yaşantılara uyum sağlama ve bu yaşantıları anlamlandırma biçimidir (Herbert, 2018). Bremner (1999), 

travma sonrası ortaya çıkan tepkilerin aslında “anormal durumlara verilen normal tepkiler” olduğunu 

belirtmiştir. Böylece, travma sonrası ortaya çıkan biyolojik, psikolojik, bilişsel ve davranışsal 

belirtilerin doğal belirtiler olduğu; ancak normal görülmekle birlikte süreç içinde ortaya çıkan 

duygusal ve fizyolojik tepkilerin hangilerinin normal hangilerinin patolojik olduğunu ayırt etmenin de 

önemli olduğu ve dikkatle izlenerek doğru yönlendirmenin yapılması gerektiği belirtilmiştir (Özten ve 

Hızlı Sayar, 2015). 

Travma sonrası tepkileri etkileyen çok sayıda faktör bulunmaktadır. Türü ve sıklığı bakımından 

farklılık gösteren travmatik olayların psikolojik etkileri travmaya maruz kalan birey ve toplumsal 

faktörler tarafından belirlenir. Aynı zamanda travma, başlı başına bir hastalık nedeni olabileceği gibi 

tetikleyici bir unsur da olabilir. Bu nedenle travmaya uğrayan bireyin ortaya koyduğu tablonun farklı 

belirtilerle ve bozukluklarla ilişkilendirilmesi olağan bir durumdur (Özen, 2018). Diğer yandan, 

travmanın doğası, o birey için niteliği ve şiddeti, daha önce yaşanan travmalar, travmaya maruz kalan 

kişinin özellikleri, travmayı yaşama biçimi ve travma sonrasında içinde bulunulan ortamsal faktörler 

psikolojik bozuklukların gelişmesinde önemli role sahip olduğu bildirilmektedir (Akcan, 2018).  

Travmanın Öğrenmeye Etkileri 

Travma yaşayan çok sayıda çocuk okul sisteminde bulunmaktadır. Bu nedenle eğitimcilerin, hem 

travmatik durumdan hemen sonra, hem de ilerleyen süreçte çocukların yaşadıkları tepki türlerini ve 

yardımcı olmak için neler yapabileceklerini iyi anlamaları önemlidir (Dyregrov, 2010; Mears, 2012). 

Bir olay ister tüm okul nüfusunu etkilesin ister yalnızca tek bir bireyi, eğitimcilerin stres tepkilerini 

anlama konusunda uyanık olmaları ve eğitim perspektifinden ne yapabileceklerini anlamaları gerekir. 

Travmaya yol açan durum nasıl meydana gelirse gelsin okuldaki etkisi bu durumdan olumsuz 

etkilenen öğrenciler açısından benzer olacaktır. Bu nedenle travmanın neden olduğu özel ihtiyaçlar, 

öğretmenler ve okullar için ciddi etkilere sahiptir. Eğitimciler, yalnızca travmanın sınıfta nasıl 

göründüğünün ve öğretimde, müfredat ve sınıf ortamında nasıl ayarlamalar yapılabileceğinin farkına 

vararak bile, öğrencilerin öğrenmelerini sürdürmelerine yardımcı olabilirler (Mears, 2012).  

Travmanın okul performansı üzerinde etkili olabileceği bir durum daha bulunmaktadır. Aileyi içeren 

travmatik durumlar evde rol değişikliklerine neden olabilir. Bazen çocuklar yetişkinlerin 

sorumluluklarını üstlenirler, böylece okul için harcanan zaman ve enerjiyi azaltırlar. Bu gibi 

durumlarda da okuldaki personel önemli destek kaynakları haline gelmektedir. Aile hakkında bilgi 

toplamak ve aile üyeleriyle görüşmeler yapmak çocuğun gösterdiği belirtileri anlamayı artırmaktadır. 

Öğretmenler evin travmatik durumlar ürettiğinden şüphelenirse, çocuk için aile içinde ek problemler 

yaratmayacak şekilde dikkatli davranarak durumu ele almalılardır (Dyregrov, 2010). 

Okulların öğrenciler açısından öncelikleri; güvenli bir öğrenme ortamı oluşturmak, desteğe ihtiyaç 

duyan öğrencileri tespit etmek ve travmanın yenilenmesini önlemek için girişimler sağlamak 

olmalıdır. Okullar, öğrencinin travmanın etkileri ile başa çıkma yeteneğinin güçlendirilmesine 

yardımcı olabilir. Bu konudaki vaka çalışmaları, travmaya duyarlı bir yaklaşımın benimsenmesinin, 

travmaya duygusal, davranışsal ve sosyal tepkilerin yörüngesini potansiyel olarak etkileyebileceğini 

göstermektedir (Phifer ve Hull, 2016). Travma geçiren çocukların korkuları vardır ve okulda oldukları 

sürece zarar görmekten uzak olduklarını bilmeleri gerekir (Hunter, Heise ve Johns, 2018). 

Travma geçirmiş bir çocuk kaçınılmaz olarak, yaşadıklarına benzer bir temanın sınıf ortamında 

gündeme geldiğini görecektir. Birini kaybetmek, tecavüz, alkol kötüye kullanımı, boşanma veya 

cinsellik hakkında bir tartışma olabilir. Medyada yer alan haberlerin gündeme gelmesi bile, daha önce 

benzer bir travma geçirmiş bir öğrencinin aklındaki düşünceleri tetikleyebilir. Öğretmenler, bu tür 

konular ortaya çıktığında veya özel olaylar çocuğun kişisel travmalarını etkilediğinde travma geçiren 

öğrencilerin yaşayabileceği zorluklara dikkat etmelidir. Bu durumu yönetebilen ve nüansları hassas bir 

şekilde sunan bir öğretmen, savunmasız öğrencilere daha iyi düzeyde bir destek verebilir (Dyregrov, 

2010). Bu çocuklar, omuzlarında ağır bir yük hissederek okula geliyor olabilirler. Onlara olacak 
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şeylerden korkuyor olabilirler. Bu korku ve endişe, öğrencinin geri çekilmesinde veya davranışlarını 

sergilemesinde kendini gösterebilir (Hunter vd., 2018; Mears, 2012). Endişeli olan çocuklar, görevleri 

tamamlamakta zorlanabilir. Kendilerinden emin değillerdir ve başarısız olmaktan korkabilirler. Bazen, 

pes etmeleri ya da yüz yüze geldikleri korkular yüzünden başlamaması daha kolay olabilir (Hunter vd., 

2018).  

Korku, öğrencilerin sınıf yapısı ve rutini bozulduğunda veya öğretmen hastalandığında bile aşırı 

üzülmesine neden olabilir. Öğrenci, yeni şeyler denemekten korkabilir ve bir sınav sırasında veya 

diğer öğrencilerin önüne çağrıldığında endişeli olabilir (Craig, 2008). Travmaya maruz kalan çocuklar 

dünyayı travma yaşamayan akranları ve öğretmenlerinden farklı bir şekilde gördüklerini nadiren 

anlarlar. Travma geçirmiş çocuklar, “travma gözlüklerini” ev ve okul arasında, tehlikeli yerlerden 

güvenli bir yere kadar giderken kolayca çıkaramazlar. Okul ortamını herhangi bir tehlike belirtisi için 

sürekli olarak denetlerler. Görevleri, algılanan bu tehlike ve acıdan kaçınmaktır. Maalesef, bu görev 

genellikle bir öğretmenin olumlu mesajlarını duyma ve anlama, akademik olarak iyi performans 

gösterme ve uygun davranma yeteneklerini sabote eder (Cole vd., 2005).  

Travma çocukların beyin gelişimini etkileyen aşırı bir stres şeklidir. Davranış ve öğrenme dahil, 

yaşamın tüm alanlarında yan etkilere neden olabilir (Plumb, Bush ve Kersevich, 2016). Travma 

sağlıklı gelişimi engeller ve akademik ve sosyal işlevsellikte bozulmaya neden olabilir (Merrit ve 

Klein, 2014). Travma yaşamış çocuklar geri çekilebilir; çünkü bunu yaşamlarında korku ya da 

travmadan kendilerini kurtarmak için bir başa çıkma stratejisi olarak öğrenmişlerdir. Herkese 

güvenmekten korkarlar ve bu nedenle kendi hallerine kalırlar, öğretmenin olumlu bir ilişki kurma 

çabalarına tepkisiz olabilirler. Genellikle geri çekilir ve ilişki kurmaya çalışmazlar. Ancak bu verimli 

değildir. Öğretmenin destek sağlaması gerekir, ancak aynı zamanda müdahaleci olmamaya da özen 

göstermelidir. Öğretmen öğrenci için orada olduğunu gösterir ve öğrenciyi kabul eden olumlu ve 

destekleyici yorumlar sunar (Hunter vd., 2018). 

Ezici travmatik olaylar bir çocuğun dünya görüşünü (Mears, 2012) ve hatta gelişmekte olan beyninin 

yapısını değiştirebilir (Cole et al., 2013). Epigenetik ve nörobiyoloji alanlarında yapılan son 

araştırmalar, travmatik deneyimlerin hafızayı, dili geliştirmeyi ve yazmayı derinden etkileyebileceğini 

ortaya koymuştur (Cole et al., 2013). Öz düzenleme, dikkat, dürtü kontrolü ve üst düzey düşünmede 

zorluk çeken bir çocuk tipik sınıf ortamında zorluk yaşayabilir. Okul personeli, bu zorlukları travma 

öyküsüne bağlayamaz ve bunun yerine bunları olumsuz karakter özellikleri olarak yanlış anlayabilir. 

Örneğin, evde düzenli olarak suistimal veya ihmal yaşayan çocukların sınıfta hareket etmeleri daha 

muhtemeldir; çünkü okulda olsalar bile aşırı uyarılmayı deneyimlemişlerdir. Bunun nedeni, çocuğun 

beyninin hayatta kalma modunda sıkışıp kalması ve çocuğun travmatize edici olayların 

öngörülemeyen doğası nedeniyle güvenli ve güvensiz ortamlar arasında ayrım yapamamasıdır (Perry, 

2007). Bunun uyumsuz bir davranış olmadığını anlamak önemlidir. Hayatta kalmak için geliştirilen, 

müdahale etmeden bırakılan bir beyin, okulda öğrenmeyi zorlaştıran bir beyin olacaktır (Wolpow, 

Johnson, Hertel ve Kincaid, 2009). Ayrıca çocuklar uykusuzluktan dolayı yorgun olabilirler ve yorgun 

oldukları için dikkat etmekte zorluk çekerler. Çocukların eve geldiklerinde istismar edilip 

edilmeyeceği, o gece nerede uyuyacakları veya yiyecek yiyecekleri olup olmayacağı konusunda 

endişeli olduklarında öğrenmeye odaklanmak gerçekten zor olmaktadır (Hunter vd., 2018). 

Bir çocuğun yaşadığı travma ve stres ne kadar fazla olursa, bilişsel olarak bilgileri işleme ve öğrenme 

olasılığı o kadar düşüktür ki, bu, bir çocuğun her okulun müfredatının özü olan temel konuya hakim 

olma becerisine müdahale edebilir. Gerçekten de öğrenci travma ile ilgili tepkiler içine gömülebilir ve 

bu nedenle öğrenme sürecinin tüm yönleri sabote olabilir. Dahası, çocuklar travmatik olaylar aylar 

veya yıllar önce meydana gelse bile okuldaki insanlara ve durumlara korkuyla yanıt verebilir (Cole et 

al., 2013).  

Travmaların dikkat ve hafızadaki bozulmalar nedeniyle öğrenme becerileri üzerinde etkisi vardır. Eğer 

biri üzgün ve kederli ise, bu durum kişinin düşünme hızını yavaşlatabilir, böylece okul çalışması ve ev 

ödevi normalden daha uzun sürebilir. Ayrıca travmatik bir durumu izleyen ve kendiliğinden 

düşüncelerde ortaya çıkan müdahaleci görüntüler ve anılar, öğrenme yeteneğini yoğunlaştırma ve 

azaltma yeteneğini bozar (Craig, 2008). Çocuklar, bu düşüncelerin her şeyden önce etraflarında sessiz 

olunca ortaya çıktığını, fakat aynı zamanda büyük miktarda etkinlik ve tartışmaların olduğu bir sınıfın 
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ortasında da ortaya çıkabileceğini belirtmektedir. Bu, rahatsız edici ve müdahaleci hatıraların veya 

fantezilerin okul ödevleri veya ev ödevleri üzerinde yoğunlaşmayı sürdürme kapasitesini bozabileceği 

anlamına gelir. Hafıza fonksiyonları üzerindeki etkisi, bir çocuğun yeni materyaller öğrenmesi ve 

eskileri hatırlaması gerektiğinde öğrenmede daha fazla zorluk çekebilecek bir şey olarak açıklanabilir 

(Dyregrov, 2010).  

Uzun süreli travmatizasyon yaşayan çocuklar sık sık çevresini tehlike belirtileri açısından izleyecektir. 

Sinir sisteminde yeni tehlike sinyalleri almak için görünen sürekli dikkat durumu, sürekli hazırlıklı 

olmaları nedeniyle çocukları rahatsız eder. Böyle bir tehlike izlemesi, daha sonra öğrenme ve gelişme 

için uygun olmayan muazzam duygusal kaynakların sürekli kullanımını gerektirir. Güvenlik, keşif ve 

öğrenme için bir şarttır ve bu çocukların bir kısmı, çevrelerini sürekli olarak yeni tehlikelere karşı 

taradıkları için, öğrenme sürecinden zevk alacak kadar şanslı olmayacaktır. Bazıları da yaşadıklarını 

düşünmekten kaçınmak için sürekli olarak dikkatini dağıtır. Diğerleri, müdahaleci hatıralardan uzak 

durmak veya uzak durmak için bilişsel mekanizmalar (düşünce stratejileri) kullanır. Düşünceler bu tür 

bastırma ve kaçınma mekanizmalarıyla karakterize edildiğinde, bunun spontanlık üzerinde bir etkisi 

olabilir, yaratıcılığı engeller ve zihinsel kapasiteyi azaltır (Dyregrov, 2010).  

Çocuğun stresli olaylara nasıl cevap verebileceğini birçok faktör etkiler. Çocuğun yaşı ve mizaç, 

deneyimin doğası ve çocuğun sosyal bağlamı- aile, okul ve toplum- hepsi bir rol oynamaktadır. Birçok 

faktör stresli olaylara bireysel tepkileri etkilediğinden, iki çocuk da aynı olaydan aynı biçimde 

etkilenmeyebilir. Travmanın okuldaki etkilerini tanımak ve bunlara cevap vermek çok önemlidir. Bu 

anlayışla eğitimciler travma ile ilgili davranışları kasıtlı olarak veya motivasyon veya tembellik 

eksikliğinden kaynaklanabilecek şekilde görmekten kaçınabilir, bu da genellikle sorunu şiddetlendiren 

ve çocuğu yeniden eğiten cezalandırıcı eğitim yaklaşımına duyulan ihtiyacı azaltabilir (Cole et al., 

2013). 

 

Travmaya Duyarlı Okul Programları 

Travmaya duyarlı okul programları eğitimi, eğitimcileri travmaya bağlı nörobiyolojik tepki modelini 

okul ortamına uygulamaya hazırlar (Craig, 2016). Travmaya duyarlı yaklaşım, ayrı bir faaliyetler 

dizisi ya da zaman zaman kullanılan araçlar kümesi olarak değil, öğrencilerin eğitimleri boyunca 

karşılaştıkları akademik ve sosyal zorluklarla başa çıkmalarına yardımcı olacak bir paradigma 

değişimi olarak görülmelidir. Bu değişim mevcut ve gelecekteki eğitimciler için önemli eğitim 

etkilerine sahiptir. Travmaya duyarlı okul programları eğitim ve uygulama sırasında ebeveynler, 

öğrenciler, okul personeli ve travma konusunda uzman kişilerle sürekli ortaklıklar gerektirir (Morton 

ve Berardi, 2018). Diğer bir ifade ile travmaya duyarlı bir okulun hiçbir özelliği tek bir parça olarak 

görülemez; hepsi birbiriyle ilişkilidir, parçalarının toplamından daha büyük bir bütünü oluşturur. Tüm 

parçalar birlikte, okulları ortak bir vizyonu anlama ve gerçekleştirme konusunda güçlendirmenin 

yollarını tanımlarlar (Cole vd., 2013).  

Travmaya duyarlı okullar travma mağduru olan veya olmayan tüm öğrencilerin akademik gelişimlerini 

destekler, öğrenci ve personelin duygusal ve davranışsal zorluklarla başetmeleri için uygun kaynaklar 

sağlar, okul personelinin stres ve tükenmişlik düzeylerini azaltır ve nihayetinde okulda pozitif sonuçlar 

almayı hedefler (Rossen ve Hull, 2013).  

 

Travmaya Duyarlı Okulların Nitelikleri  

Okul yöneticisi ve personel, travmanın öğrenme üzerindeki etkileri ve okul çapında bir yaklaşımın 

gerekliliği konusunda ortak bir anlayışı paylaşırlar.  

Okul, tüm öğrencilerin fiziksel, sosyal, duygusal ve akademik olarak kendilerini güvende 

hissetmelerini sağlar. 

Okul, öğrencilerin ilişkileri, öz düzenlemeleri, akademik yeterlilikleri, fiziksel ve duygusal iyi 

oluşlarını göz önünde bulundurarak öğrencilerin ihtiyaçlarını bütünsel bir şekilde ele alır.  
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Okul, öğrencilerin okula olan bağlılığını artırır ve yeni gelişen becerileri uygulamaları için birçok 

fırsat sunar. 

Okul, takım çalışmasını benimser ve tüm personel öğrenciler için sorumluluklarını paylaşır. 

Okul yöneticisi ve personel, öğrencilerin sürekli değişen gereksinimlerini öngörür ve uyarlar (Cole 

vd., 2013).  

 

Travma geçiren öğrencilerin karmaşık ihtiyaçları nedeniyle, okulun ve sınıf öğretmeninin rolünün 

öğrencilerin travma kaynaklı zorluklarının anlaşılmasını ve bunlara cevap verilmesini içerecek şekilde 

genişletilmesi zorunludur. Bu genişleme olmadan, okulların görevlerini başarması mümkün 

görünmemektedir (Morton ve Berardi, 2018). Travmatik çocuklar zorludur; ancak, sabırla ve özenle 

karşılık verildiğinde, okulu öğrenebilecekleri ve büyüyebilecekleri güvenli, destekleyici bir yer olarak 

görebilirler. Öğretmenler, travmatize olmuş çocukların eğitim sisteminde kalmasını sağlamak için çok 

şey yapabilir. Burada odak nokta öğretmen ve çocuk arasındaki ilişkidir (Downey, 2007). İlişki temelli 

yaklaşım öğretmen ile çocuk arasındaki güvenin sağlanmasında önemli bir araçtır. 

Travmaya duyarlı okul programları yaklaşımı, ayrı bir faaliyetler dizisi ya da zaman zaman kullanılan 

araçlar kümesi olarak değil, öğrencilerin eğitimleri boyunca karşılaştıkları akademik ve sosyal 

zorluklarla başa çıkmalarına yardımcı olacak bir paradigma değişimi olarak görülmelidir. Travmaya 

duyarlı okul programları eğitim ve uygulama sırasında ebeveynler, öğrenciler, okul personeli ve 

travma konusunda uzman kişilerle sürekli ortaklıklar gerektirir. Tüm parçalar birlikte, okulları ortak 

bir vizyonu anlama ve gerçekleştirme konusunda güçlendirmenin yollarını tanımlarlar. Travmaya 

duyarlı okullar travma mağduru olan veya olmayan tüm öğrencilerin akademik gelişimlerini destekler, 

öğrenci ve personelin duygusal ve davranışsal zorluklarla bahşetmeleri için uygun kaynaklar sağlar, 

okul personelinin stres ve tükenmişlik düzeylerini azaltır ve nihayetinde okulda pozitif sonuçlar 

almayı hedefler (Özdemir ve Kocaayan, 2019). 

Travmaya maruz kalan çocuklar uzun bir süre ortaya çıkan fizyolojik ve davranışsal değişiklikler ile 

birlikte rahatsız edici bilişsel ve duygusal deneyimlere maruz kalır. Bu duruma öğrenme ve akademik 

sorunlarda eklenince çocukların toparlanma süreci sekteye uğrar ve tekrarlayıcı travmatik 

deneyimlerle okul yaşamı daha da kötüleşir. Eğitimcilerin travma sonrası stres tepkilerini anlaması ve 

eğitim perspektifinden ne yapabileceklerini anlamaları gerekir. Travmaya yol açan durum nasıl 

meydana gelirse gelsin okuldaki etkisi bu durumdan olumsuz etkilenen öğrenciler açısından benzer 

olacaktır. Bu nedenle travmanın neden olduğu özel ihtiyaçlar, öğretmenler ve okullar için ciddi 

etkilere sahiptir. Bu doğrultuda, travmaya maruz kalan çocuklar için travmaya duyarlı okullar ve 

öğrenme ortamları, travmaya duyarlı öğretmenler ve travma sonrası toparlanma sürecine yönelik 

travma psikolojik danışma müdahaleleri ile etkili önleyici psikolojik danışma müdahalelerine ihtiyaç 

bulunmaktadır. 
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ÖZET 

Bu araştırmada genç yetişkinlerin flört şiddetine yönelik tutumları ile benlik saygısı ve beden algısı 

arasında anlamlı bir ilişkinin var olup olmadığı ve varsa ve bazı değişkenler açısından flört şiddetinin 

anlamlı farklılık gösterip göstermediğinin araştırılması amaçlanmaktadır. Araştırmanın çalışma grubu 

20-45 yaş aralığındaki 171’i (%67,3) kadın, 83’ü (%32,7) erkek olmak üzere toplamda 254 genç 

yetişkinden oluşmaktadır. Araştırmanın veri toplama araçları Flörtte Şiddete Yönelik Tutum Ölçeği, 

Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği ve Beden İmgesinin Yaşam Niteliğine Etkisi Ölçeğidir. Araştırma 

sonucunda yalnızca kadının flörtte uyguladığı fiziksel şiddete yönelik tutum alt boyutunda benlik 

saygısı ve beden algısı arasında düşük düzeyde pozitif yönde anlamlı bir ilişkiye rastlanmıştır. Ayrıca 

genç yetişkinlerin flört şiddetine yönelik tutumları ile yaş, geçmişte flört ilişkisi yaşama, benlik saygısı 

ve beden algısı değişkenleri arasında anlamlı düzeyde ilişki olduğu ancak şu an devam eden bir flört 

ilişkisine sahip olma değişkeni ile arasında anlamlı bir ilişki olmadığı saptanmıştır. Son yıllarda flört 

şiddeti, özellikle flörtün en çok gerçekleştiği genç yetişkinlik döneminde oldukça sık karşılaşılan bir 

sorun olmaya başlamıştır. Yapılan çalışmalara göre flört şiddetine yönelik tutumu etkilediği saptanan 

benlik saygısı ve beden algısı kavramlarının ilişkisel olarak birlikte incelenmesinin psikolojik danışma 

ve rehberlik alanı için önem arz ettiği görülmektedir. Çalışmanın bulguları doğrultusunda genç 

yetişkinlere flörtte uygulanan ve maruz kalınan şiddet türlerine yönelik yapılan önleyici ve 

bilgilendirici çalışmaların arttırılması önerilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Beden algısı, benlik saygısı, flört şiddetine yönelik tutum 

 

ABSTRACT 

In this study, it is aimed to investigate whether there is a significant relationship between young adults' 

attitudes towards dating violence and their self-esteem and body image, and whether there is a 

significant difference in dating violence in terms of some variables. The study group of the research 

consists of 254 young adults, 171 (67.3%) women and 83 (32.7%) men, in the 20-45 age range. The 

data collection tools of the research are Attitudes Towards Violence in Dating Scale, Rosenberg Self-

Esteem Scale and the Effect of Body Image on Quality of Life Scale. As a result of the research, only 

a low-level positive and significant relationship was found between self-esteem and body image levels 

in the sub-dimension of attitude towards physical violence perpetrated by women in dating. In 

addition, it was determined that there was a significant relationship between young adults' attitudes 

towards dating violence and the variables of age, having a dating relationship in the past, self-esteem 

and body image, but not having a current dating relationship variable. In recent years, dating violence 

has become a very common problem, especially in young adulthood, where dating is most common. 

According to the studies, it is seen that it is important for the field of psychological counseling and 
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guidance to examine the concepts of self-esteem and body image together, which are determined to 

affect the attitude towards dating violence. In line with the findings of the study, it can be 

recommended to increase preventive and informative studies on the types of violence applied and 

exposed to young adults during dating. 

Keywords: Body image, self-esteem, attitude towards dating violence 

 

GİRİŞ 

İnsanın sosyal ilişkilerinin temelinde yer alan yakınlık kavramının yerli ve yabancı literatürde pek çok 

tanımı yer almaktadır (Lewis,1978 & Chelune, Robison ve Kommor, 1984 & Erikson, 1963, akt. 

Gençer, 2019). “Samimiyet, içte olan, ruhsal” gibi anlamlara gelen yakınlık, sosyal ilişki türlerinden 

biri olan yakın ilişkiler kavramının da temelini oluşturmaktadır (Perlman and Duck,1987, akt. Gençer, 

2019). Uzmanlar tarafından yapılan tanımlamalar ortak bir paydada birleştirildiğinde; yakın ilişki 

belirli açılardan ortak niteliklerdeki iki birey arasında gerçekleşen, temelinde uyum ve anlaşmanın 

bulunduğu, derin duygu bağlarının yer aldığı, ayrılık söz konusu olduğunda bireylerde duygusal 

üzüntüye sebep olan, birbirini tamamlamaya ve değer vermeye dayalı bir ilişki türüdür (Brehm, 1992 

& Chelune, Robison ve Kommor, 1984, akt. Gençer, 2019). 

Bireyler arasında derin duygusal temelli gerçekleşen romantik ilişki bir diğer deyişle flört ilişkisi 

kavramı da bir yakın ilişki türüdür (Yumuşak, 2013). Literatürde birden farklı şekilde tanımlanan flört 

kavramı, bünyesinde yoğun duygular ve etkileşimler barındıran, ilişkiyi devam ettirme ya da bitirmeye 

yönelik niyetlerle davranışlarda bulunulan, sonrasında bir ya da iki tarafın da isteğiyle sonladırılabilen 

veya resmi bir ilişkiye (nişanlılık, evlilik) dönüştürülen bir yakın ilişki türüdür (Straus, 2004). Yakın 

ilişkilerde gözlenen ve olumsuz bir durum olan şiddet olgusu, flört ilişkilerinde de görülmektedir 

(Gümüş, 2020). 

Flört kavramının birden çok tanımı olduğu gibi flört şiddeti kavramının da aynı şekilde birden fazla 

tanımı bulunmaktadır. Yapılan bir tanıma göre flört şiddeti, romantik bir ilişki sürecinde partnerlerin 

birbirine yönelik gerçekleştirdikleri fiziksel, cinsel, duygusal, psikolojik ve sözel alanlarda baskı ve 

istismar uygulamasıdır. Tanımlarda yer alan önemli noktalardan birisi de partnerlerin birbirini sosyal 

ilişkiler kapsamında diğer insanlara karşı kısıtlamasıdır (Aslan ve ark, 2008). 

Yapılan araştırmalarda flört şiddetinin pek çok psiko-sosyal değişkenle ilişkisinin araştırıldığı ve 

incelendiği görülmektedir. Bu kavramlardan bazıları; sosyal onay ihtiyacı, olumsuz değerlendirilme 

(Süzer,2019), bağlanma biçimleri, ilişki özyeterliği, benlik saygısı (Yolcu,2019), anksiyete ve 

depresyon düzeyi (Cinal, 2018), toplumsal cinsiyetçilik, narsistlik kişilik özellikleri (Yumuşak, 2013), 

beden algısı, sosyal görünüş kaygısı (Abak,2019) şeklindedir.  

Psikoloji literatüründe sıklıkla kullandığımız ve bireylerin romantik ilişkilerinde de önemli bir role 

sahip olan benlik kavramı, yabancı dildeki “self” kullanımından dilimize giren bir kavramdır. “Self” 

kavramı Türkçe olarak “öz, kendi, kendilik” gibi anlamlara geliyor olsa da zamanla alanda “benlik” 

olarak kullanımı daha uygun görülmüştür (Geçtan, 1988). Benlik kavramından ortaya çıkan benlik 

saygısı ise, bireyin kendini algılama ve değerlendirme düzeyinden doğan bir kavramdır. Bireyin 

kişiliğine dair yaptığı değerlendirmeler sonucu ulaştığı öz beğenme düzeyi, benlik saygısını oluşturan 

en temel unsurlardandır (Mann ve ark, 2004).  

Horney (2008) benlik saygısı kavramını açıklarken kişilerarası ilişkilere ve bireylerin benliklerine 

yönelik olumsuz ve nevrotik eğilimlerine odaklanır. Bu bağlamda değerlendirildiğinde temelinde 

romantik duygular gibi özel hisleri barındıran, kişilerarası yakın ilişkiler kategorisinde önemli bir yere 

sahip olan flört ilişkisinde de benlik saygısı kavramından söz etmek kaçınılmazdır. Literatürde yapılan 

çalışmalar incelendiğinde de flört şiddeti ve benlik saygısı kavramlarının arasındaki ilişkiye dair pek 

çok araştırma yapıldığı görülmektedir (Çakır, 2020 & Mermertaş, 2020 & Turan, 2018 & Yıldırım, 

2016). 

Bireylerin sahip olduğu benlik saygısı düzeylerinin düşük veya yüksek oluşunu etkileyen en önemli 

kavramlardan birisi beden algısıdır. Beden imajı, beden imgesi gibi şekillerle de ifade edilen beden 
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algısı kavramı bireylerin bedeni ve bedenleriyle ilgili işlevlerinin tümüne yönelik, bilinçli ya da 

bilinçsiz şekilde gerçekleştirdiği, pozitif veya negatif değerlendirmelerini kapsayan, fiziksel 

görünüşünü (dış görünüş) algılayış biçimini ve bu algıdan memnun olup olmamasını kapsayan bireysel 

inanç, düşünce ve tutumlarıdır (Altınok ve Kara, 2017; Karaaslan, 2017; Gümüş ve ark, 2011; Uskun 

ve Şabaplı, 2013; Furnham ve Greaves, 1994). 

Duygusal ilişkilerde partnerler, bireylerin kendilerine dair algılarını etkileyen önemli geri bildirim 

kaynaklarıdır (Abak, 2019). Partnerden gelen olumsuz değerlendirmeler ve psikolojik şiddet 

unsurlarının beden algısındaki bozulma ve bireylerin bedenleri ile ilgili kaygı düzeyleriyle doğrudan 

ilişkili olduğu ifade edilmektedir (Weller ve Dziegielewski, 2005). Benlik saygısı kavramı da beden 

algısı gibi sürekli değişen bir kavramdır (Polat,2007). Çünkü bireyin sosyal sistemlerden, aile 

üyelerinden ve duygusal partnerlerinden aldığı tepkilerle şekillenmektedir.  

Bireyin çevresindeki diğer insanların gösterdikleri tepkilerle kişinin kendi ile ilgili görüşü birleşerek 

kişinin benlik saygısını oluşturur (Polat,2007). 

Bununla birlikte benlik saygısı yüksek ve düşük olan bireylerin özellikleri incelendiğinde düşük benlik 

saygısına sahip bireylerin daha çok olumsuz özelliklere sahip oldukları, bedenlerine ilişkin olumsuz 

yargılarda bulundukları ve yakın ilişkiden kaçındıkları tespit edilmiştir (Yıldırım,2016). Yapılan 

çalışmalarda benlik saygısı düşük kişilerin flört şiddetini daha fazla desteledikleri ve flört ilişkisinde 

şiddet uygulama oranlarının daha fazla olduğu belirtilmektedir (Aguado & Martinez, 2014). 

Literatürde yapılan çalışmalar incelendiğinde benlik saygısı ile olumlu beden algısı değişkenleri 

arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür (Gökçe, 2017 & Çelikel, 2019 & Onar, 

2008 & Demir,2006 & Tekdemir, 2014 & Armağan, 2013 & Hamurcu, 2014). 

Bu araştırma, genç yetişkinlerin (20-45 yaş) beden algısı ve benlik saygısı düzeyleri ile flört şiddetine 

yönelik tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Literatürde flört şiddetine 

yönelik tutum ile benlik saygısı (Yolcu ve Akbay,2020), benlik saygısı ile beden algısı (Hamurcu ve 

ark.,2015 & Sarısoy ve ark., 2013 & Kılıç ve ark.,2007 & Hamurcu, 2014 & Budak ve ark., 2013 & 

Sertöz ve ark., 2004 & Uçar ve Uzun, 2008 & Babacan ve ark., 2011) değişkenlerinin birlikte 

incelendiği çalışmalara rastlanmaktadır. Ancak aralarında ilişkisel bir bağlantı olmasına rağmen genç 

yetişkinlerin flört şiddetine yönelik tutum ile beden algısı ve benlik saygısı değişkenlerinin birlikte 

incelediği çalışmalara rastlanmamaktadır. 

Yapılan araştırmalar doğrultusunda bireylerin flört şiddetine yönelik destekleyici tutumları ile benlik 

saygıları arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir (Yolcu ve Akbay,2020). Aynı 

şekilde bireylerin bedenlerine yönelik olumlu algıları ile benlik saygıları arasındaki ilişkiye yönelik 

yapılan araştırmalarda bu iki değişken arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır 

(Hamurcu ve ark.,2015 & Sarısoy ve ark., 2013 & Kılıç ve ark.,2007 & Hamurcu, 2014 & Özcan ve 

ark., 2013 & Sertöz ve ark., 2004 & Uçar ve Uzun, 2008 & Babacan ve ark., 2011). Elde edilen bu 

sonuçlar incelendiğinde araştırmanın değişkenlerinin birlikte incelenmemesine yönelik bir araştırmaya 

ihtiyaç duyulduğu görülmektedir. Bu bağlamda şu araştırma sorusu ve alt problemlere cevap 

aranmaktadır: 

Genç Yetişkinlerin flört şiddetine yönelik tutumları ile benlik saygısı düzeyleri arasında istatistiksel 

olarak anlamlı düzeyde ilişki var mıdır? 

Genç Yetişkinlerin flört şiddetine yönelik tutumları ile beden algısı düzeyleri arasında istatistiksel 

olarak anlamlı düzeyde ilişki var mıdır? 

Genç Yetişkinlerin benlik saygısı ile beden algısı düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı 

düzeyde ilişki var mıdır? 

Genç yetişkinlerin flört şiddetine yönelik tutumları yaş durumuna göre farklılaşmakta mıdır? 

Genç yetişkinlerin flört şiddetine yönelik tutumları geçmişte flört ilişkisi yaşama durumuna göre 

farklılaşmakta mıdır? 

Genç yetişkinlerin flört şiddetine yönelik tutumları şu an devam eden flört ilişkisine sahip olma 
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durumuna göre farklılaşmakta mıdır? 

YÖNTEM 

Bu araştırmada genel tarama modellerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Bu modele göre 

çalışmanın amacı, bağımlı ve bağımsız değişkenler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin var 

olup olmadığını ve varsa bu ilişkinin hangi derecede olduğunu ortaya koymaktır. 

Çalışma grubu 

Araştırmanın örneklem grubunu oluşturan katılımcıların cinsiyet ve yaş değişkenlerine ait demografik 

bilgileri Tablo1.’de verilmiştir. 

Tablo 1. 

Katılımcıların Cinsiyet ve Yaş Dağılımları 

Değişken Frekans (f) Yüzde (%) 

Cinsiyet   

Kadın  171 67,3 

Erkek 83 32,7 

Toplam 254  

Yaş   

20-25 162 63,8 

26-30 29 11,5 

31-35 14 5,6 

36-40 8 3,2 

41-45 41 16,2 

Toplam 254 100 

 

Tablo1.’de görüldüğü üzere çalışmanın verileri 20-45 yaş aralığındaki 171 kadın (%67,3), 83 erkek 

(%32,7) olmak üzere toplamda 254 genç yetişkin bireyden elde edilmiştir. Çalışmaya katılan örneklem 

grubunun yaş dağılımları incelendiğinde ise 20-25 yaş aralığında 162 (%63,8), 26-30 yaş aralığında 

29(%11,5), 31-35 yaş aralığında 14 (%5,6), 36-40 yaş aralığında 8 (%3,2), 41-45 yaş aralığında ise 41 

(%16,2) katılımcı olduğu görülmektedir. Çalışmanın gerçekleştirilmesi için gerekli izinler, Burdur 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi kurulundan alınmıştır. 

 

Veri Toplama Araçları 

Flörtte Şiddete Yönelik Tutum Ölçekleri: 

Byers, Price ve Flört Şiddeti Araştırma ekibi (1999) tarafından geliştirilmiş olan ölçekler, erkek ve 

kızların flört ilişkilerindeki psikolojik, fiziksel ve cinsel şiddete yönelik tutumlarını belirlemek için 

kullanılmaktadır. 5’li likert tipinde olan bu ölçeklerde “1” “Kesinlikle Katılmıyorum”, “2” 

“Katılmıyorum”, “3” “Kararsızım”, “4” “Katılıyorum”, “5” ise “Kesinlikle Katılıyorum” seçeneklerini 
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temsil etmektedir. Bir bütün olarak kullanılan ve değerlendirilen ölçekler “Erkeğin Flörtte Uyguladığı 

Fiziksel Şiddete Yönelik Tutum Ölçeği (12 m)”, “Erkeğin Flörtte Uyguladığı Psikolojik Şiddete 

Yönelik Tutum Ölçeği (15 m)”, “Kadının Flörtte Uyguladığı Fiziksel Şiddete Yönelik Tutum Ölçeği 

(12 m)” ve “Kadının Flörtte Uyguladığı Psikolojik Şiddete Yönelik Tutum Ölçeği (11 m)” şeklindedir. 

Katılımcıların ölçeklerden aldığı puanların yüksek olması katılımcıların ilişkilerde uygulanan flört 

şiddetine yönelik olumsuz tutum ve kabul düzeylerinin yüksek olduğunu göstermektedir (Yumuşak ve 

Şahin, 2014). 

Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği (RBSÖ): 

1963 yılında Morris Rosenberg tarafından geliştirilmiş ve 10 maddeden oluşan ölçekte yer alan 

maddeler 1-4 arası değişen puanlarla değerlendirilmekte ve yüksek puanlar yüksek benlik saygısına 

işaret etmektedir. Ölçek toplamda 11 alt boyuttan oluşmakta ve ilk 10 maddesi bireylerin benlik 

saygısını ölçmek için kullanılmaktadır. Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları ilk olarak ABD’de 

5024 lise öğrencisi ile yapılmıştır. Ölçeğin ülkemizdeki geçerlik ve güvenirliği ise Çuhadaroğlu 

(1986) tarafından gösterilmiştir (Çuhadaroğlu, 1986). Bu araştırmada da ölçeğin ilk alt boyutu olan 

benlik saygısı boyutu kullanılmıştır. 

Beden İmgesinin Yaşam Niteliğine Etkisi Ölçeği (BİYNEÖ): 

Beden imgesinin kişinin yaşamının yönleri üzerindeki etkisini ölçmek için Cash ve Fleming tarafından 

geliştirilen ölçek 4 boyut ve19 maddeden (“Kendilik değeri üzerine etki (7 m): Kendimle ilgili temel 

duygularım (kişisel yeterlilik ve özdeğer duyguları)”, “Günlük yaşantı üzerine etki (5 m):Günlük 

yaşadığım duygularım”, “Karşı cinsle etkileşime etki (4 m):Kilomu kontrol edebilme yeteneğim”, 

“Davranış/tutum üzerine etki (3 m): Günlük kişisel bakım faaliyetlerim (örneğin, giyinmek ve güne 

fiziksel olarak hazır olmak)” ) oluşmaktadır. 7 puanlı iki uçlu olan ölçek +3’ten -3’e kadar 

puanlanarak olumlu, olumsuz veya etkisiz olarak değerlendirilmektedir. Ölçeğin Türkçeye uyarlaması 

Demiralp ve arkadaşları tarafından 2015 yılında yapılmıştır (Demiralp ve ark., 2015). 

Verilerin Analizi 

Bu araştırmada ölçeklerden elde edilen verilerin analizi ve gerçekleştirilecek ilişkisel işlemler için 

Sosyal Bilimler İstatistik Paketi (SPSS 22.0) programı tercih edilmiştir. Araştırmadaki bağımlı 

değişken flört şiddetine yönelik tutum iken bağımsız değişkenler benlik saygısı ve beden imajıdır. 

İstatistiksel işlemler yapılmadan önce verilerin normal dağılım gösterip göstermediğini tespit etmek 

için normallik testleri yapılmıştır. Verilerin çarpıklık ve basıklık (skewness - kurtosis) değerleri 

incelendiğinde, ölçek puanlarının normal dağılım gösterdiği belirlenip normallik varsayımı 

gerçekleşmiştir. Ardından bu normallik doğrultusunda Pearson Korelasyon Analizi ile değişkenler 

arasındaki ilişki incelenmiş ve sonrasında benlik saygısı ve beden algısının flörtte uygulanan şiddete 

yönelik tutumu yordama gücünü belirlemek amacıyla Çoklu Doğrusal Regresyon analizi yapılmıştır. 

Yapılan analizlerde anlamlılık değeri .05 olarak kabul edilmiştir. 
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BULGULAR 

Genç yetişkinlerin flörtte uygulanan şiddete yönelik tutumların alt boyutları ile benlik saygısı ve beden 

algısı değişkenlerine ait betimsel istatistik sonuçları ve korelasyon katsayıları Tablo 2.’de verilmiştir. 

Tablo 2. Araştırma Değişkenlerine Ait Betimsel İstatistikler ve Korelasyon Katsayıları 

Değişken  1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1.Erkek-

Psikolojik 

      

2.Erkek-

Fiziksel 

,328**      

3.Kadın-

Psikolojik 

,708** ,140*     

4.Kadın-

Fiziksel 

,441** ,158* ,630**    

5.Benlik 

Saygısı 

,046 ,039 ,041 ,048   

6.Beden İmgesi ,034 -,025 ,060 ,143* -,342**  

**p<0.01 *p<0.05  

 

Tablo 2 incelendiğinde erkeğin flörtte uyguladığı psikolojik şiddete yönelik tutum ile erkeğin flörtte 

uyguladığı fiziksel şiddete yönelik tutum arasında 0,328, kadının flörtte uyguladığı psikolojik şiddet 

arasında 0,708, kadının flörtte uyguladığı fiziksel şiddet arasında 0,441, benlik saygısı arasında 0,46, 

beden imgesi arasında 0,34 düzeyinde ilişki olduğu bulunmuştur. Ölçeğin ikinci alt boyutu olan 

erkeğin flörtte uyguladığı fiziksel şiddete yönelik tutum ile kadının flörtte uyguladığı psikolojik şiddet 

arasında 0,140, kadının flörtte uyguladığı fiziksel şiddet arasında 0,158, benlik saygısı arasında 0,39, 

beden imgesi arasında -0,25 düzeyinde ilişki bulunmuştur. Üçüncü alt boyut olan kadının flörtte 

uyguladığı psikolojik şiddete yönelik tutum ile kadının flörtte uyguladığı fiziksel şiddet arasında 

0,630, benlik saygısı arasında 0,41, beden imgesi arasında 0,60 düzeyinde ilişkisi olduğu 

görülmektedir. Son alt boyut olan kadının flörtte uyguladığı fiziksel şiddete yönelik tutum ile benlik 

saygısı arasında 0,48, beden imgesi ile 0,143 düzeyinde ilişkisi olduğu bulunmuştur. Araştırmanın 

bağımsız değişkenleri arasındaki ilişki incelendiğinde benlik saygısı ile beden imgesi arasında  -0,342 

düzeyinde korelasyon ilişkisine sahip olduğu görülmektedir.  

Sonuç olarak bağımlı değişkenlerin kendi aralarında ve bağımsız değişkenlerle .34 ve .72 arasında 

korelasyona sahip olduğu görülmektedir. Korelasyon değerleri genel olarak incelendiğinde değerlerin, 

çoklu bağlantı risk durumu açısından 0,90’ı geçmediği görülmektedir (Çokluk, Şekercioğlu ve 

Büyüköztürk, 2014). Bundan dolayı çoklu bağlantı problemi görülmemesi sebebiyle regresyon 

analizine devam edilmiştir. Araştırmanın yaş, geçmişte bir flört ilişkisi yaşama, şu an devam eden bir 

flört ilişkisine sahip olma, benlik saygısı, beden imgesi ve ölçeğin diğer üç alt boyutunun, ölçeğin ilk 

alt boyutu olan erkeklerin flörtte uyguladığı psikolojik şiddete yönelik tutumlarını yordayıp 

yordamadığını belirlemek amacıyla yapılan Regresyon analizinin sonuçları Tablo 3’te verilmiştir. 
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Tablo 3. Değişkenlerin Erkeğin Flörtte Uyguladığı Psikolojik Şiddete Yönelik Tutumu 

Yordamasına İlişkin Regresyon  

Değişken B Sh ß T P 

Erkek-

Psikolojik 
     

Yaş ,208 ,048 ,199 4,383 ,000* 

Geçmiş  

Flört İlişkisi 
-1,356 ,826 -,071 -1,642 ,102 

Şu anki  

Flört İlişkisi 
-1,404 ,814 -,074 -1,725 ,086 

Erkek- 

Fiziksel 
,565 ,121 ,192 4,674 ,000* 

Kadın-

Psikolojik 
,726 ,063 ,618 11,488 ,000* 

Kadın-

Fiziksel 
,018 ,056 ,018 ,333 ,740 

Benlik Saygısı -,087 ,071 -,055 -1,223 ,222 

Beden İmgesi ,002 ,015 ,005 ,126 ,900 

R=.782 R2=.612 

Tablo 3’e göre değişkenler erkeğin flörtte uyguladığı psikolojik şiddete yönelik tutumun toplam 

varyansının %61’ini (R=.782, R2=.612) açıklamaktadır. Regresyon katsayılarının anlamlılığına ilişkin 

t-testi sonuçları yaş (t=4,383), erkeğin flörtte uyguladığı fiziksel şiddete yönelik tutum (t=4,674) ve 

kadının flörtte uyguladığı psikolojik şiddete yönelik tutumun (t=11,488)    erkeklerin flörtte uyguladığı 

psikolojik şiddete yönelik tutumu pozitif yönde anlamlı düzeyde yordadığı görülmektedir. Ayrıca 

geçmişte bir flört ilişkisi yaşama (t=-1,642), şu an devam eden bir flört ilişkisine sahip olma (t=-

1,725), kadının flörtte uyguladığı fiziksel şiddete yönelik tutum (t=,333), benlik saygısı (t=-1,223) ve 

beden imgesinin (t=,126) erkeğin flörtte uyguladığı psikolojik şiddete yönelik tutumu anlamlı düzeyde 

yordamadığı tespit edilmiştir. Standardize edilen regresyon katsayılarına göre, erkeğin flörtte 

uyguladığı psikolojik şiddete yönelik tutumun anlamlı düzeydeki yordayıcıları önem sırasına göre: 

kadının flörtte uyguladığı psikolojik şiddete yönelik tutum (ß=,618), yaş (ß=,199) ve erkeğin flörtte 

uyguladığı fiziksel şiddete yönelik tutum (ß=,192)’dur. Araştırmanın yaş, geçmişte bir flört ilişkisi 

yaşama, şu an devam eden bir flört ilişkisine sahip olma, benlik saygısı, beden imgesi ve ölçeğin diğer 

üç alt boyutunun, ölçeğin ikinci alt boyutu olan erkeklerin flörtte uyguladığı fiziksel şiddete yönelik 

tutumlarını yordayıp yordamadığını belirlemek amacıyla yapılan Regresyon analizinin sonuçları Tablo 

4’te verilmiştir. 
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Tablo 4. Değişkenlerin Erkeğin Flörtte Uyguladığı Fiziksel Şiddete Yönelik Tutumu 

Yordamasına İlişkin Regresyon  

Değişken B Sh ß t P 

Erkek-

Fiziksel 
     

Yaş ,032 ,025 ,089 1,266 ,207 

Geçmiş  

Flört İlişkisi 
,273 ,420 ,042 ,650 ,516 

Şu anki  

Flört İlişkisi 
-,170 ,414 -,026 -,411 ,681 

Erkek- 

Psikolojik 
,145 ,031 ,425 4,674 ,000* 

Kadın-

Psikolojik 
-,110 ,039 -,275 -2,813 ,005* 

Kadın-

Fiziksel 
,053 ,028 ,151 1,908 ,058 

Benlik Saygısı -,007 ,036 -,013 -,189 ,850 

Beden İmgesi -,005 ,008 -,042 -,651 ,516 

R=.378 R2=.143 

 

Tablo 4 incelendiğinde değişkenlerin erkeğin flörtte uyguladığı fiziksel şiddete yönelik tutumun 

toplam varyansının %14’ünü (R=.378, R2=.143) açıkladığı görülmektedir. Regresyon katsayılarının 

anlamlılığına ilişkin t-testi sonuçları kadının flörtte uyguladığı psikolojik şiddete yönelik tutumun 

(t=2,813) erkeğin flörtte uyguladığı fiziksel şiddete yönelik tutumu negatif yönde; erkeğin flörtte 

uyguladığı psikolojik şiddete yönelik tutumun (t=4,674) ise pozitif yönde anlamlı düzeyde yordadığı 

görülmektedir. Ayrıca yaş (t=1,266), geçmişte bir flört ilişkisi yaşama (t=,650), şu an devam eden bir 

flört ilişkisine sahip olma (t=-,411), kadının flörtte uyguladığı fiziksel şiddete yönelik tutum 

(t=,1,908), benlik saygısı (t=-,189) ve beden imgesinin (t=-,651) erkeğin flörtte uyguladığı fiziksel 

şiddete yönelik tutumu anlamlı düzeyde yordamadığı tespit edilmiştir. Standardize edilmiş regresyon 

katsayılarına göre, erkeğin flörtte uyguladığı fiziksel şiddete yönelik tutumun anlamlı düzeydeki 

yordayıcıları önem sırasına göre: erkeğin flörtte uyguladığı psikolojik şiddete yönelik tutum (ß=,425) 

ve kadının flörtte uyguladığı psikolojik şiddete yönelik tutum (ß=-,275)’dur. Araştırmanın yaş, 

geçmişte bir flört ilişkisi yaşama, şu an devam eden bir flört ilişkisine sahip olma, benlik saygısı, 

beden imgesi ve ölçeğin diğer üç alt boyutunun, ölçeğin üçüncü alt boyutu olan kadınların flörtte 

uyguladığı psikolojik şiddete yönelik tutumlarını yordayıp yordamadığını belirlemek amacıyla yapılan 

Regresyon analizinin sonuçları Tablo 5’te verilmiştir. 

 

 

 



6th INTERNATIONAL EDUCATION AND INNOVATIVE SCIENCES CONGRESS 

(November 24-25, 2022 / Burdur Mehmet Akif Ersoy University) 
 

241 

Tablo 5. Değişkenlerin Kadının Flörtte Uyguladığı Psikolojik Şiddete Yönelik Tutumu 

Yordamasına İlişkin Regresyon  

Değişken B Sh ß t P 

Kadın-

Psikolojik 
     

Yaş ,036 ,040 ,040 ,887 ,376 

Geçmiş  

Flört İlişkisi 
1,347 ,672 ,083 2,005 ,046* 

Şu anki  

Flört İlişkisi 
-,052 ,668 -,003 -,078 ,938 

Erkek- 

Psikolojik 
,482 ,042 ,566 11,488 ,000* 

Erkek-

Fiziksel 
-,285 ,101 -,114 -2,813 ,005* 

Kadın-

Fiziksel 
,358 ,039 ,404 9,148 ,000* 

Benlik Saygısı -,013 ,058 -,010 -,226 ,821 

Beden İmgesi -,007 ,012 -,023 -,570 ,570 

R=.803 R2=.645 

 

Tablo 5’e göre değişkenler kadının flörtte uyguladığı psikolojik şiddete yönelik tutumun toplam 

varyansının %64’ünü (R=.803, R2=.645) açıklamaktadır. Regresyon katsayılarının anlamlılığına ilişkin 

t-testi sonuçları geçmişte bir flört ilişkisi yaşama (t=2,005), erkeğin flörtte uyguladığı psikolojik 

şiddete yönelik tutum (t=11,488) ve kadının flörtte uyguladığı fiziksel şiddete yönelik tutumun 

(t=9,148) kadının flörtte uyguladığı psikolojik şiddete yönelik tutumu pozitif yönde; erkeğin flörtte 

uyguladığı fiziksel şiddete yönelik tutumun (t=-2,813) ise negatif yönde anlamlı derecede yordadığı 

görülmektedir. Ayrıca yaş (t=,887), şu an devam eden bir flört ilişkisine sahip olma (t=-,078), benlik 

saygısı (t=-,226) ve beden imgesinin (t=-,570) kadının flörtte uyguladığı psikolojik şiddete yönelik 

tutumu anlamlı derecede yordamadığı görülmektedir. Regresyon katsayılarının standardize edilmiş 

değerlerine göre, kadının flörtte uyguladığı psikolojik şiddete yönelik tutumun anlamlı düzeydeki 

yordayıcıları önem sırasına göre: erkeğin flörtte uyguladığı psikolojik şiddete yönelik tutum (ß=,566), 

kadının flörtte uyguladığı fiziksel şiddete yönelik tutum (ß=,404), erkeğin flörtte uyguladığı fiziksel 

şiddete yönelik tutum (ß=-114) ve geçmişte bir flört ilişkisi yaşama (ß=,083)’sıdır. Araştırmanın yaş, 

geçmişte bir flört ilişkisi yaşama, şu an devam eden bir flört ilişkisine sahip olma, benlik saygısı, 

beden imgesi ve ölçeğin diğer üç alt boyutunun, ölçeğin dördüncü alt boyutu olan kadınların flörtte 

uyguladığı fiziksel şiddete yönelik tutumlarını yordayıp yordamadığını belirlemek amacıyla yapılan 

Regresyon analizinin sonuçları Tablo 6’da verilmiştir. 
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Tablo 6. Değişkenlerin Kadının Flörtte Uyguladığı Fiziksel Şiddete Yönelik Tutumu 

Yordamasına İlişkin Regresyon  

Değişken B Sh ß t P 

Kadın-

Fiziksel 
     

Yaş -,183 ,056 -,182 -3,291 ,001* 

Geçmiş Flört 

İlişkisi 
-1,048 ,953 -,057 -1,100 ,273 

Şu anki Flört 

İlişkisi 
,903 ,940 ,050 ,961 ,338 

Erkek- 

Psikolojik 
,024 ,073 ,025 ,333 ,740 

Erkek-

Fiziksel 
,275 ,144 ,097 1,908 ,058 

Kadın-

Psikolojik 
,712 ,078 ,630 9,148 ,000* 

Benlik Saygısı ,166 ,081 ,108 2,045 ,042* 

Beden İmgesi ,043 ,017 ,128 2,512 ,013* 

R=.668 R2=.446 

 

Tablo 6 incelendiğinde değişkenlerin kadının flörtte uyguladığı fiziksel şiddete yönelik tutumun 

toplam varyansının %44’ünü (R=.668, R2=.446) açıkladığı görülmektedir. Regresyon katsayılarının 

anlamlılığına ilişkin t-testi sonuçları yaşın (t=-3,291) kadının flörtte uyguladığı fiziksel şiddete yönelik 

tutumu negatif yönde; kadının flörtte uyguladığı psikolojik şiddete yönelik tutum (t=9,148), benlik 

saygısı (t=2,045) ve beden imgesinin (t=2,512) ise pozitif yönde anlamlı düzeyde yordadığı 

görülmektedir. Ayrıca geçmişte bir flört ilişkisi yaşama (t=-1,100), şu an devam eden bir flört 

ilişkisine sahip olma (t=,961), erkeğin flörtte uyguladığı psikolojik şiddete yönelik tutum (t=,333) ve 

erkeğin flörtte uyguladığı fiziksel şiddete yönelik tutumun (t=1,908) kadının flörtte uyguladığı fiziksel 

şiddete yönelik tutumu anlamlı düzeyde yordamadığı tespit edilmiştir.  

Standardize edilmiş regresyon katsayılarına göre, kadının flörtte uyguladığı fiziksel şiddete yönelik 

tutumun anlamlı düzeydeki yordayıcıları önem sırasına göre: kadının flörtte uyguladığı psikolojik 

şiddete yönelik tutum (ß=,630), yaş (ß=-,182), beden imgesi (ß=,128) ve benlik saygısı (ß=,108)’dır.  

 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, Tablo 3 bulgularında genç yetişkinlerde yaş ilerledikçe 

erkeğin flörtte uyguladığı psikolojik şiddete yönelik kabul düzeyinin arttığı görülmektedir. Yapılan bir 

araştırmada; erkeğin ve kadının flörtte uyguladığı psikolojik ve fiziksel şiddete yönelik tutumların 

yaşa göre farklılık gösterdiği ve yaş ilerledikçe bu olumsuz tutumların arttığı (kabul düzeyinin arttığı) 

bulgusuna ulaşılmıştır (Ayyıldız, 2018). Erkeğin flörtte uyguladığı fiziksel şiddet ve kadının flörtte 

uyguladığı psikolojik şiddete yönelik kabul düzeyleri artan genç yetişkinlerin ise erkeğin flörtte 
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uyguladığı psikolojik şiddete yönelik kabul düzeyinin de arttığı gözlenmiştir. Literatürde yapılan bir 

çalışmada bu bulgu ile paralellik gösterir niteliktedir (Ayyıldız, 2018). 

Tablo 4 bulgularına göre erkeğin flörtte uyguladığı psikolojik şiddet ve kadının flörtte uyguladığı 

psikolojik şiddete yönelik kabul düzeyleri artan genç yetişkinlerin erkeğin flörtte uyguladığı fiziksel 

şiddete yönelik kabul düzeyinin de arttığı gözlenmiştir. Literatürde yapılan bir çalışmada bu bulgulara 

paralel olan bulgulara rastlanmıştır (Ayyıldız, 2019). Ölçeğin diğer bir alt boyutu olan kadının flörtte 

uyguladığı fiziksel şiddete yönelik tutum ile erkeğin flörtte uyguladığı fiziksel şiddete yönelik kabul 

düzeyi arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanmamaktadır. 

Tablo 5 bulgularında ise geçmişte flört ilişkisi yaşamış olan genç yetişkinlerin kadının flörtte 

uyguladığı psikolojik şiddete yönelik kabul düzeylerinin arttığı görülmektedir. Yapılan çalışmalar 

incelendiğinde, geçmişte flört ilişkisine sahip olma ile flörtte uygulanan şiddet türleri arasında düşük 

düzeyde pozitif yönlü bir ilişkinin gözlendiği çalışma bulgularına rastlanmıştır (Yumuşak,2013). 

Erkeğin flörtte uyguladığı psikolojik şiddet ve kadının flörtte uyguladığı fiziksel şiddete yönelik kabul 

düzeyleri artan genç yetişkinlerin kadının flörtte uyguladığı psikolojik şiddete yönelik kabul düzeyinin 

de arttığı gözlenmiştir. Tablonun bir diğer bulgusunda ise erkeğin flörtte uyguladığı fiziksel şiddete 

yönelik kabul düzeyi artan genç yetişkinlerin kadının flörtte uyguladığı psikolojik şiddete yönelik 

kabul düzeyinin azaldığı gözlenmiştir. Yapılan bir çalışmada bu bulgulara paralel olan bulgulara 

rastlanmıştır (Ayyıldız, 2019). 

Tablo 6 bulgularına göre genç yetişkinlerde yaş değişkeni ile kadının flörtte uyguladığı fiziksel şiddete 

yönelik kabul düzeyi arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Yapılan bir 

araştırmada 30 yaş altı genç yetişkin grubunun flört ilişkilerinde daha fazla şiddet uyguladığı ve 

şiddete yönelik kabul düzeylerinin daha yüksek olduğu belirlenmiştir (Sorensen ve ark., 1996). 

Tablonun diğer bulguları incelendiğinde kadının flörtte uyguladığı psikolojik şiddete yönelik kabul 

düzeyi, benlik saygısı ve beden algısı ile kadının flörtte uyguladığı fiziksel şiddete yönelik kabul 

düzeyi arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Literatürde yapılan çalışmalar 

incelendiğinde benlik saygısı ve olumlu beden algısı ile flörtte uygulanan şiddete yönelik kabul düzeyi 

arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilen çalışmalara rastlanmaktadır (Çakır,2020; 

Turan,2018). Gosselin’e (2008) göre benlik saygısı ve beden algısı, flörtte şiddet uygulama veya 

maruz kalma ile anlamlı düzeyde ilişkili değildir. Bu, çalışmanın ilk üç regresyon bulguları ile 

paralellik göstermektedir. 

Sonuç olarak yaş, geçmişte flört ilişkisi yaşama, benlik saygısı ve beden algısı gibi çeşitli değişkenlere 

göre flört şiddetine yönelik tutum farklılık göstermektedir. Ancak şu an devam eden bir flört ilişkisine 

sahip olma ile flört şiddetine yönelik tutum arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.  

Çalışmanın bulguları doğrultusunda genç yetişkinlere flörtte uygulanan ve maruz kalınan şiddet 

türlerine yönelik yapılan önleyici ve bilgilendirici çalışmaların arttırılması önerilebilir. Çalışmanın 

bağımsız değişkenlerine (benlik saygısı, beden algısı) yönelik bulgular literatür çalışmalarının büyük 

çoğunluğu ile paralellik göstermemektedir. Bunun sebebinin örneklem sınırlılığından 

kaynaklanabileceği düşünülmektedir. Gelecek çalışmalarda bunun önüne geçmek adına ölçek 

uygulamasının daha heterojen bir katılımcı grubuna yapılmasının veya deneysel bir çalışma 

gerçekleştirilmesinin daha sağlıklı veriler elde etmeye yardımcı olacağı da düşünülmektedir. 
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ÖZET 

21. yüzyılda bilim ve teknolojide hızlı gelişmeler yaşanmış, bu gelişmelerin kitlesel etkileri artmış ve 

1. ve 2. Dünya savaşları, Avrupa’da artan faşizm ve soykırım olayları modernizmin sorgulanmasına 

neden olmuştur. 21. Yüzyılda modernizmin getirdiği aklın ve bilimin verilerinin kesinliği 

sorgulanmıştır. Bu dönem modernizmden sonra postmodern dönem olarak tanımlanmıştır. Modern 

dönem anlayışına, akla ve aklın araçsallaştırılmasına bir başkaldırı olarak postmodern anlayış, insan ve 

insanın oluşturduğu toplum yani sosyal hayat ve onu oluşturan kavramlar yeni anlamlar kazanmıştır. 

İçinde yaşadığımız dünya post modern dönemle yeniden anlaşılmaya çalışılmıştır. Toplumsal hayat, 

birey, özgürlük ve inanç kavramları üzerinde tartışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda postmodern 

dönemde sosyal hayat değişmiş bireyin merkeze alındığı bireysel özgürlüğün ve farklılığın öne çıktığı 

bir anlayış hâkim olmuştur. Modernizm düşünce açısından değişim ve dönüşümün önündeki en büyük 

engel geleneksellik olarak ifade edilebilir.  

Gelenek geçmişe bağlı kalma, geçmişten beslenme, alışkanlıkları devam ettirme esasına dayalı 

toplumsal bir öğedir. Toplumsal hafızanın ve aidiyetin sağlanması gelenekle sağlanmıştır. Dinsel 

uygulamalar, ritüeller, gelenekle şekillenmiş uygulamalar toplumda yer edinen en bariz 

uygulamalardır. Sosyal hayattaki bu değişim karşısında geleneğin en önemli temsilcisi olarak din, 

toplumsal hafızanın korunması ve nesiler arasında kültürel aktarımın sağlanmasında hayati bir önem 

arz etmiştir. Postmodern dönemde dinsel uygulamalar, ritüeller ya değişmiş ya da değişik formlara 

dönüşerek sınırları aşarak milli bir olgu olmaktan çıkarak küresel bir anlam kazanmıştır. 

Hristiyanlıktaki noelin bir yılbaşı etkinliği olarak tüm dünyada kutlanması, hinduizmdeki meditasyon 

ve karma inancı, budizmdeki yoga ritüelleri ve islam düşüncesinde tasavvufi uygulamalar bu değişime 

örnek olarak verilebilir. Bu çalışmada postmodern dönem içinde toplumsal yaşam ve toplumsal 

yaşamda din olgusu geleneksellik bağlamında ele alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Bireyselleşme, Din, Gelenek, Modernizm, Postmodernizm.  
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ABSTRACT 

In the 21st century, rapid developments in science and technology have occurred, the mass effects of 

these developments have increased and the 1st and 2nd World Wars, increasing fascism and genocide 

in Europe have caused modernism to be questioned.  The precision of the mind and the data of science 

brought by modernism in the 21st century has been questioned.  This period has been defined as the 

postmodern period after modernism.  As a rebellion against the understanding of the modern period , 

reason and the instrumentalization of the mind, the postmodern understanding , the human and the 

society formed by the human, that is the social life and the concepts that make it up have gained new 

meaning.  The world we live in has been tried to be re-understood in the post-modern era.  Discussions 

were held on the concepts of social life, the individual , freedom and belief.  In this context, social life 

has changed in the postmodern era; a reconception centering around the individual and promoting 

personal freedom and difference has prevailed. In terms of modernism thought, the biggest obstacle to 

change and transformation can be expressed as traditionalism. 

Tradition is a social element based on sticking to the past , feeding from the past , maintaining 

habits. The realization of social memory and belonging has been provided by tradition.  Religious 

practices, rituals, practices shaped by tradition are the most obvious practices that take place in 

society.  In the face of this change in social life, religion, as the most important representative of 

tradition, has played a vital role in preserving social memory and ensuring cultural transfer between 

generations.  In the postmodern era, religious practices and rituals have either changed or adapted into 

different forms, crossing borders and reaching a global significance rather than remaining just national 

phenomena.  Celebration of Christmas in Christianity all over the world as a New Year event, 

meditation and karma belief in Hinduism, yoga rituals in Buddhism and Sufic practices in Islamic 

thought can be given as examples of this change.  In this study, social life in the postmodern period 

and the phenomenon of religion in social life will be discussed in terms of traditionalism.  

 Keywords : Individualization, Modernism, Postmodernism, Religion, Tradition. 

  

GİRİŞ  

İnsanlık tarihi toplumsal olarak belli evrelerden geçerek gelişimini sürdürmüştür. Auguste Comte’a 

göre bu süreçler teolojik, metafizik ve pozitif olmak üzere üç dönem olarak belirtilmiştir. Auguste 

Comte’un belirttiği bu toplumsal gelişim evreleri üç hal kanunu olarak kavramsallaştırılmıştır. Bu 

gelişimsel dönemlerin son aşaması olan pozitif evre aydınlama dönemi modernizm ve içinde 

yaşadığımız dönem olan postmodern dönem olarak tarif edilmektedir. Modernizm öncesi aydınlama 

düşüncesi ile beraber hakikatin tarifi değişmiştir. Hakikatin ölçüsü, tanrı ve onun şekillendirdiği bilgi 

değil insanın akıl ve deneyimlerine bağlanmıştır. Sanayi devriminin gerçekleşmesi ile beraber kitleler 

şehirlere ve sanayi bölgelerine akın etmiş daha iyi bir hayat için evini, yurdunu ve toprağını 

bırakmıştır. Bu dönemde teknolojik ve teknik imkânların artması toplumlar arası etkileşimi 

hızlandırmıştır. 1. ve 2. Dünya savaşlarının yaşanması ve faşizm gibi Avrupa’da ortaya çıkan siyasi 

akımlar modernizmin sorgulanmasına neden olmuştur. Postmodern dönem olarak nitelenen dönem ise 

1950’li yıllardan itibaren başladığı ifade edilen tek bir doğrunun ve gerçekliğin olmadığı esasına 

dayalı bir dönem olarak kabul edilmiştir. Bu dönemin en önemli kavramları bireysellik, özgürlük ve 

hakikatin gerçekliği olmuştur. Bütün bu gerçeklikler, toplumsal değişimler etkileşimi daha da 

artırmıştır. Modernizm bireyin aklını ve insanın deneyimlerini bilginin ölçütü olarak merkeze almış, 

bu bağlamda geçmişe ait bilgilerin reddedilmesi ortaya çıkmıştır. Toplumsal hafızanın ve toplumsal 

bilginin sonraki nesillere aktarılmasında modernizm geleneği reddetmiştir. Postmodern dönemde 

gelenek yeniden bilginin aktarılmasında bir kaynak olarak karşımıza çıkmıştır. Geleneğin de en 

önemli unsurunu ifade eden kavram din ve dinsel uygulamalardır. 
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Modernizm  

Modernizm, kilisenin toplumsal yaşantı ve bilgi üzerindeki hâkimiyetini reddeden, toplumsal yaşamı 

düzenleyen ve açıklayan bilginin tanrı bilgisi olmasına bir başkaldırıdır. Modernizm bunun yerine 

aklın ve bilimin gerçek olarak yerleştirildiği bir dünya görüşünü ifade eder. Bu durum tâ ki 1950’li 

yıllara kadar devam eden bir süreçtir. Modernizm düşünce olarak geleneğe ve gelenekle aktarımı 

sağlanan bilgileri de bu anlamda reddetmiştir. Bilimsel devrime katkıda bulunan şahsiyetlerden biride 

Thomas Hobbes (1599-1679) olmuş, akıl ve bilim yoluyla modern dünyanın problemlerinin 

çözülebileceğini savunmuştur (Temizkaya, 2015;180). Bu bağlamda modernizm geleneği akıl dışı, 

ölçülemeyen, hesaplanamayan bir kavram olarak değerlendirmiş ve reddetmiştir.  

 

Postmodernizm  

Hakan Çelikten(2017), postmodernizmin kökenini “ilk olarak kelime özelinde bakarsak “modern” 

kelimesine bir ek olarak gelip ona sistem olma işareti veren “-izm” eki ve bir ön ek olarak “ötesi”, 

“sonrası” anlamına gelen “post” ekinden oluştuğu görülür ki bu hâliyle “modern sonrası/ötesi” 

anlamına gelmektedir, bu kavramın sonunda her ne kadar “-izm” eki bulunsa da postmdernizmin 

belirli bir sistemi ya da programı yoktur.” şeklinde açıklamıştır. Postmodernizm özellikle ikinci dünya 

savaşı ve akabinde gerçekleşen soykırımlar, artan faşizm, atom bombasının kullanılması, teknolojideki 

gelişmeler yani internetin kullanılıp yaygınlaşması ve bilginin ulaşılabilir hale gelmesiyle gerçekliğin 

sorgulanmasına sebep olmuştur. Postmodern anlayış modernizme karşı bireyin özgürlüğü, mutlak 

hakikat, geleneğin reddedilmesi konularında eleştiriler getirmiştir. Modernizm kapitalizme, pozitif 

bilime, endüstrileşmeye, akılcılığa, laikliğe ve öznelliğe vurgu yaparken, en genel hâliyle 

postmodernizm belirsizliğe, eklektizme, parçacılığa, yerele, geleneğe, çok kültürlülüğe, heterojenliğe 

vb. unsurlara vurgu yapar (Çelikten, 2017: 113). Postmodernizm, modernitenin özgürlük, liberalizm, 

eşitlik, kardeşlik gibi söylemler geliştirmesine rağmen uygulamaları ile söz konusu söylemlerin 

havada kaldığını ileri sürerek moderniteye karşı eleştirel söylemini geliştirir (Bingöl, 2017:26). 

Bilindiği gibi postmodernizm, hem dinleri hem de modernizmi “tek evrensel hakikat” olma iddiası 

sebebiyle eleştirir; evrensel hakikat fikrinin özünde dayatmacı ve özgürlük karşıtı olduğunu düşünür. 

Bu anlamda dinlerin “Tanrı hegemonyası”, modernizmin ise tek evrensel hakikat fikrinden mülhem 

insani bir hegemonya ürettiğini belirtir (Tekin, 2015:18). Postmodernizm, gelenek ve gelenekten elde 

edilen bilgilerin inkâr edilemeyeceğini ortaya koyar. Postmodernizm, toplumsal yaşamı düzenlemenin, 

bireysel mutluluğu sağlamanın ancak insanın kendisini tanımlamasında bir araç olan geleneği 

kullanmasıyla mümkün olabileceğine vurgu yapar.  

 

Bireyselleşme   

Modern dönemlerin üzerinde en çok konuşulan kavramlarımdan birisi de bireyselleşmedir. 

Bireyselleşme teorisine göre bireyselleşme, bireylerin “belirli bir sosyal sınıf veya grup gibi tarihsel 

olarak belirlenmiş sosyal biçimlerden ve taahhütlerden koptuğu ve kendi biyografileri için sorumlu 

oldukları tasarımlarını yeni yaşam biçimlerine yerleştirdiği ikili bir süreç” olarak tanımlanmaktadır 

(Gaß, vd., 2015: 66, Aktaran: Büyükbingöl, 2022:189). 

 

Din  

İnsanlık tarihinin hiç kuşkusuz en önemli kavramlarından birisi de din kavramıdır. Toplumsal yaşamı 

düzenleyici bir kurum olarak din toplumları binlerce yıl ötesinden belli kalıp davranışlar üzerinden 

onların hayatlarına etki etmektedir. Birçok din tarifi yapılmıştır. Din nedir diye soracak olursak, bunun 

cevabı sosyal bilimlerdeki disiplinlere göre değişiklik arz ettiğini görürüz. İlahiyat literatüründe genel 

kabul görmüş din tarifi, dünya ve ahiret mutluluğunu sağlayan ilahi kurallar bütünü olarak tarif 

edilebilir. Sosyoloji disiplini açısından Gustave J. Mensching (1901–1978) ve Peter Berger gibi din 

sosyologlarının da onayladığı Alman din bilimcisi Rudolf Otto (1869- 1937)’nun “Din kutsalın 

tecrübesidir” şeklindeki tarifi kabul edilebilir (Kurt, 2008:76) . Din toplumsal hayatta var olan 
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kurumlar, aile, siyaset, komşuluk, ekonomi, evlenme, boşanma gibi kavramlara yön vermiştir. Örf ve 

adetlerin, geleneğin dinle yakın ilişkileri vardır. Din geleneği ya büsbütün değiştirmiş ya da ona 

değişik bir boyut kazandırmıştır. Dinler, inananlarına kendi anlayışına uygun bir yaşam tarzı, davranış 

kalıpları, ibadet biçimleri, tanrı ile bütünleşme yolları sunmuştur. 

 

Gelenek 

TDK’nin (2005) Türkçe Sözlüğü’nde gelenek kelimesi “bir toplumda, bir toplulukta eskiden kalmış 

olmaları dolaysıyla saygın tutulup kuşaktan kuşağa iletilen, yaptırım gücü olan kültürel kalıntılar, 

alışkanlıklar, bilgi, töre ve davranışlar, an’ane.” şeklinde tanımlandırılır. İnsanlık tarihi binlerce yıllık 

bilgi birikimini nesilden nesile aktararak geleceğini inşa etmiştir, gelenek bu bilgi birikiminin sonraki 

nesillere aktarılmasında toplumsal hafızanın en önemli bilgi kaynağından birisidir. Aydınlanmanın 

geleneği kabul etmemesinin nedeni, aklı aşan bir yönünün bulunması sebebiyledir.  Modernitenin 

ilerlemeci ve devrimci kimliği gelenekselliği muhafazacı düşünce ve davranış boyutuna vurgu 

yapması sebebiyle akıl dışı görür. Toplumsal bir varlık olan insanın,  toplumsal yaşam alanı içinde 

kendini tanımlayabilmesi ancak geçmişten devraldıkları değerler, alışkanlıklar, davranış biçimleri, 

inançlar, yaşama şekilleri ile mümkündür. Gelenekler, insanların birbirlerine bağlanmasını sağlayan, 

aidiyet duygusu kazandıran tutkal görevini görür. Geleneksel olanın temel özelliği, Antony Giddens’ın 

(2012) da ifade ettiği üzere rutin olmasıdır. Yalnız gelenekselin rutinliği anlamlı olan bir rutindir. 

Yaşam etkinliklerinin doğası içerisinde geleneksel bağlamsal olarak vardır (Aktaran: Bingöl, 

2017:22). 

Edinilen bu bilgiler doğrultusunda geçmişten günümüze ulaşan bazı dini ritüellerin postmodern 

dönemden nasıl etkilendiğini ne şekilde değişime uğradığını inceleyelim. 

İş hayatının koşturmacası içinde rahatlamak, stresten kurtulmak, mutluluğu farklı şekilde elde etmek, 

beslenmesini düzene sokmak, doğru nefes alıp vermek gibi farklı amaçlar için dünyanın dört bir 

yanında yoga gibi transandantal meditasyon gibi farklı uygulamalar yapılmaktadır. Aslında bu 

uygulamalar Hinduizm, Budizm ve Jainizm’in zihinsel yoğunlaşma için kullandığı metotlardır. Yoga, 

kelime olarak "bağlanma" ya da "birlik" anlamına gelen Hint dini felsefesinin, oturma ve nefes almak 

egzersizlerine dayanan geleneksel sistemlerinden bir tanesidir (Bayyiğit, 2013: 329). Bu tekniği 

anlatan temel eser, ne zaman yaşadığı konusunda kesin bir tarih verilemeyen Patanjali'nin Yoga-Sutra 

(Yoga Özdeyişleri) isimli eseri olmakla birlikte, yoganın yazılı tarih öncesine kadar gittiği kabul edilir. 

Anlatılana göre yogada ruh ya da "ben"in maddi doğa bağlarından kurtulması hedeflenir. Hinduizm 

inancına göre insanlar doğum-ölüm çarkı (samsara) adı verilen bir döngü içerisindedirler. Her insan bu 

hayatındaki yaşantısına göre tekrar dünyaya gelir ancak bu durum beden için acı vericidir. Kişi 

erdemli bir hayat sürüp mutlak mutluluk haline (mokşa) ulaşmalıdır (Bayyiğit, 2013: 329) . Bu 

uygulamalar zamanın değişiminden nasibini almış günümüzde dinsel ritüel olmaktan çıkmış daha çok 

kişisel ihtiyaçlar için kullanılır hale gelmiştir.  Yinede unutmamak gerekir ki yoga yada meditasyon 

gibi doğu kökenli bu uygulamalar batı toplumlarında Hindistan kökenli din adamları aracılığıyla 

yayılmıştır.  Özünü gelenekten almakta ve günümüzdeki haliyle yani iç mutluluğu yakalamak, huzur 

bulmak, başarılı ve sağlıklı olmak için genellikle bireysel şekilde uygulanmaktadır.   

Noel, modern çağa has kültürel bir öğe olarak dikkat çekmektedir. Postmodern dönemde Noel İsa’nın 

doğumunu temsil eden “kutsal” bir kavramdan bir hayli uzaklaşmış, kapitalizmin ekonomik 

yayılımının en belirgin örnekleri arasında yerini almıştır. İsa’nın tarihsel temsiliyle pagan geleneklerin 

mitolojik dünyasını bağdaştıran bir senkretizm konumundaki Noel, modern dönemde deyim 

yerindeyse yeniden icat edilmiştir. On dokuzuncu yüzyılın ortalarında Charles Dickens ve Clement 

Moore’un öncülük ettiği Noel edebiyatı, Thomas Nast’ın illüstrasyonlarıyla bütünleşerek Noel’in 

modern imajını oluşturmuştur (Toprak, 2021:676-677). Noel’in modern dönemde küresel bazda 

yayılımı ise daha çok kapitalist sistemin ortaya çıkardığı tüketim kültürüyle ilgilidir. Nitekim 

günümüzde profan bir düzenleme dâhilinde alıcıya ulaştırılan bir meta/değer olarak Noel postmodern 

çağda “İsa”nın tarihsel temsilini yeniden şekillendirmekte, Noel’in seküler bilincini yeni kültler, mitik 

sembol ve temsillerle inşa etmektedir. Günümüzde Noel, arkaik zamanların işlevsel mitik 
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sembolleriyle İsa’nın yeniden tasarımlanmış figürasyonu arasında kurgulanan yeni bir imajı temsil 

etmektedir (Toprak, 2021:676-677).  

Gelenekle modern arasında yaşanan aktarımlar, tarihsel kimlikleri bulunan dinî grupların kurumsal 

teşkilatlanmalarına ve ilişki biçimlerine tesir etmiştir. Bu kapsamda Mevleviliğin geleneksel yapısı 

büyük oranda değişikliğe uğramış ve kurumsal hüviyeti görünmeyecek düzeyde zayıflamıştır. 

Mevlevilik, Mevlâna’nın vefatından sonra Çelebi Hüsameddin tarafından temelleri atılan ve 

Mevlâna’nın büyük oğlu Sultan Veled tarafından kurumsallaştırılan bir tarikattır. Mevlevilik 

tarikatının piri olarak Mevlâna’yı, ilmi öğreti olarak da Mesnevi’ye dayanmaktadır (Kaygusuz, 

2020:166). Postmodern dönemin toplumsal şartları, inanç krizleri ve bireysel anlamda psikolojik 

çıkmazları aşmak adına hümanist söylemleri, insanın manevi hayatına yönelik evrensel tavsiyeler 

sunan Mevlâna’yı merkeze almış, buna mukabil olarak Mevlevilik son yıllarda popüler bir ün 

kazanmıştır.  Postmodern dönemde yaşanan toplumsal krizler, travmalar Mevlâna ve semaya olan ilgi 

Mevleviliği gündeme getirmiştir. Postmodern dönemde Mevleviliğe intisap eden bazı kişilerin 

yaşadıkları bireysel değişim, harekete bağlı olanlar üzerinde bir etki meydana getirdiği 

gözlenmektedir. Kurumsallaşan Mevleviliğin bugüne taşıdığı pratiklerin uygulanmasında ibadet 

saikinden çok estetik ve gösteriş ön plana çıkmış görünmektedir. Seküler değerlerin domine ettiği 

çağdaş dünyanın toplumsal ilişkileri, dervişliği, semayı, ritüelleri ve sembollerin anlam dünyalarını, 

kendi denklemi içinde bir konuma yerleştirmiştir (Kaygusuz, 2020:188-191). Modernleşme, 

çoğulculuk ve sekülerleşme olguları geleneksel din algısı, dinsel kurumlar ve geleneksel dinî 

hareketler üzerinde önemli düzeyde izler bırakmıştır. Batı’da dinin toplumsal konumunu ve dâhili 

anlam evrenini değiştiren modernleşme, sekülerleşme, çoğulculuk ve bireyselleşme olguları İkinci 

Dünya Savaşı’ndan sonra Müslüman toplumlara doğru yayılmaya başlamıştır. Bu durum 

Müslümanların din algısını ve İslam’ın dâhili anlam evrenini önemli düzeyde etkilemiştir. Günümüz 

Mevleviliği modernleşme, toplumsal yaşamın çoğulculuğu ve dinin bireyselleşmesi gibi çeşitli 

etkenler sonucu kısmi bir form değişikliği yaşamış fakat özünden kopmamıştır. Yeni Mevleviliğin en 

büyük özelliği popüler bir boyut kazanmasıdır (Kaygusuz, 2020:188-191). Modernleştirmenin ve 

sekülerleşmenin tesiri ile tarikat yapısından ziyade lokal ve küçük gruplara dönüşen Mevlevilik 

varlığını sürdürmeye çalışmakta ve yeni toplumsal koşullara ayak uydurmakta zorlanmaktadır. 

Mevlevilik, geleneksellikle yenilik arasında bocalamaktadır. Günümüz Mevleviği, Mevlâna’nın 

dünyaya yayılan ünü ve sema ritüelinin popülerliği üzerinden kendine alan açmaya çalışmaktadır. 

Mevlevihanelerin kapatılması, makam çelebiliğinin resmi bir statü olmaktan çıkarılması, vakıf 

mallarının el değiştirmesi bu durumu etkileyen sebeplerden bazılarıdır (Kaygusuz, 2020:188-191). 

Postmodern dönemlerde Mevlevilikten çok Mevlâna’nın öne çıktığı görülmektedir. Mevlâna’ya olan 

bağlılık ve Mevlâna sevgisi Mevleviliğin dışında gelişmiştir. Mevlana ve Mesnevi bu bağlamda hem 

İslam’ın ve hümanizmin ortak kültürel mirasının bir parçası olarak görülmeye başlanmış, hem de 

tarikat normlarını dar kalıpların dışına çıkarak herkesin istifadesine açık hale gelmiştir. Mevlevi 

tarikatının iradesi dışında popüler kültürün bir parçası hâline getirilerek metalaştırılan sema ve 

Mevlâna, anlamını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır.  

 

SONUÇ 

Postmodern dönem modern dönemin aksine geleneğe de bilgi açısından başvurmuş insanın bireysel ve 

toplumsal hayatına katkı sunabilecek kavram olarak görmüştür. Postmodern dönem bireyselleşmeyi 

hakikat değerlendirmesini hümanizmi merkeze aldığını söyleyebiliriz. Gelenek toplumsal hafızanın ve 

aidiyetin tanımlanması açısından son derce önemlidir. Din de geleneğin şekillenmesinde son derece 

önemlidir. Budizm, Hinduizm dinlerindeki yoga ve meditasyonun, Hıristiyanlıktaki noel ve İslam 

tasavvufunda ortaya çıkan Mevleviliğin toplumsal olarak geleneklere bağlı olarak gerçekleştirildiği 

görülmektedir. Ancak bu dinsel uygulamalar artık yerel olma ve özel olma durumunu aşarak genel 

küresel bir anlam kazanmıştır. Bu ritüellerin uygulama alanlarının genişlemesi postmodern dönemde 

ortaya çıkan bireysel anlamda duygusal ihtiyaçların tatmin edilmesi olduğu gibi hümanizm akımının 

bu dönemde daha da öne çıkmasından kaynaklanmaktadır.   
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Yazılım mühendisliği 1960’lı yıllarda ortaya çıkmış olup, hem bilim alanında hem de endüstride 

kendine önemli bir yer edinen, göreceli olarak diğer mühendislik dallarına göre yeni bir mühendislik 

disiplinidir. Uzun yıllar boyunca makine mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, bilgisayar 

mühendisliği gibi çeşitli mühendislik dallarında oluşturulmuş mühendislik ilkelerini kullanarak 

yazılım sistemlerinin tasarımını, üretimini ve işletilmesini amaçlamaktadır. Yazılım mühendisliği, 

hemen hemen tüm disiplinlerde uygulamaları olan bir alandır. Ayrıca yazılım mühendisliği, yazılım 

projelerinin başarılı bir şekilde geliştirilebilmesini – doğası gereği – kendine hedef edinen bir bilim 

dalıdır. Günümüzde yazılım projeleri ile ilgili harcanan güncel maliyetlere ve başarı oranına bakıldığı 

zaman, durum hiç de iç açıcı değildir. 2020 yılında yazılım projelerine harcanan meblağ 7 trilyon 

dolar, 2021 yılında ise 10 trilyon doların üzerindendir. Bununla birlikte, 2020 yılında yazılım 

projelerinin başarı (istenen zamanda, istenen bütçede ve istenen gereksinimleri karşılayarak)  oranı 

%30, 2021 yılında ise %40’dır. Bu bağlamda, “Yazılım Mühendisliği” dersleri, bu can sıkıcı 

durumlarla baş edebilmenin ve üstesinden gelebilmenin yol ve yöntemlerini gösterebilmek ve 

anlatabilmek için lisans düzeyinde öğrencilere verilmektedir. Bu dersin etkinliğini ve işlevselliğini 

artırabilmek amacıyla, hem Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde (2013-

2014, 2014-2015, 2015-2016 ve 2016-2017 eğitim öğretim dönemlerinde) hem de Burdur Mehmet 

Akif Ersoy Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde (2018-2019, 2019-2020 ve 2021-2022 

eğitim öğretim dönemlerinde) gerçek yazılım projelerine bağlı şekilde ders işlenmiştir. Bu doğrultuda, 

bu projeler gerçek müşterilerin gereksinimleri esas alınarak ortaya çıkarılmıştır. Analiz edilen ve 

tasarlanan bu projeler ışığında, normal koşullarda sadece kâğıt üstünde teorik bir ders olarak görünen 

“Yazılım Mühendisliği” dersi, öne sürülen bu yeni aktif uygulama ile daha pratik ve öğrencilerin daha 

aktif bir şekilde katılım sağlayabildiği, gerçek dünyaya ayak uydurabilen ve cevap verebilen bir ders 

haline getirilmiş olup içeriği zenginleştirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Yazılım Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği Dersi, Yazılım Geliştirme 

Projeleri, Bilgisayar Yazılımı. 
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Software engineering emerged in the 1960s and is a relatively new engineering discipline compared to 

other engineering branches, which has an important place in both science and industry. It aims to 

design, manufacture and operate software systems by using engineering principles established in 

various engineering branches such as mechanical engineering, electrical and electronic engineering, 

and computer engineering for many years. Software engineering is a field that has applications in 

almost all disciplines. In addition, software engineering is a science that aims to develop software 

projects successfully – by its nature. Considering the current costs and success rate spent on software 

projects today, the situation is not encouraging at all. The amount spent on software projects in 2020 is 

7 trillion dollars, and in 2021 it is over 10 trillion dollars. However, the success rate of software 

projects (at the desired time, within the desired budget and by meeting the desired requirements) is 

30% in 2020 and 40% in 2021. In this context, “Software Engineering” courses are given to 

undergraduate students in order to show and explain the ways and methods of coping with and 

overcoming these annoying situations. In order to increase the effectiveness and functionality of this 

course, both at Dokuz Eylül University Computer Engineering Department (in 2013-2014, 2014-2015, 

2015-2016 and 2016-2017 academic terms) and at Burdur Mehmet Akif Ersoy University Computer 

Engineering Department (in 2018-2019, 2019-2020 and 2021-2022 academic terms), the course has 

been taught based on real software projects. In this direction, these projects have been created on the 

basis of real customers’ requirements. In the light of these analyzed and designed projects, the 

“Software Engineering” course, which normally appears only as a theoretical course on paper, has 

been made into a more practical course with this new active application, where students can participate 

more actively and can keep up with and respond to the real world and so, its content has been 

enriched. 

Keywords: Software Engineering, Software Engineering Course, Software Development Projects, 

Computer Software. 

 

YAZILIM 

ISO tanımlarına göre yazılım, bir bilgi işlem sisteminin işleyişine bağlı olan programlar, prosedürler 

ve belgelerdir. Bu nedenle, yazılım soyut bir üründür. Yazılım, program modüllerindeki çok sayıda 

mantıksal yola ve ara yüz ayrıntılarının tüm kombinasyonlarının birleşimine dayanmaktadır. Yazılım 

oluşturmak, benzersiz çözümler yaratmak için yenilikçi problem çözme gerektirir. Yazılım, belgelerin 

paylaşılmasını gerektiren bilişsel ve insan temelli bir geliştirme sürecidir (Bourque ve Fairley, 2014).  

Öte yandan, yazılım geliştirme, seçilen teknolojinin kendisinden beklenen rolü yerine getirip 

getiremeyeceğini ve nasıl yerine getirebileceğini keşfetme sürecidir. Yazılım geliştirme sadece bir 

yazılım oluşturma süreci değildir; aynı zamanda amacına en uygun yazılımın nasıl oluşturulacağını 

öğrenme sürecidir. Yazılım geliştirme, bir insan tarafından gerçekleştirilen en karmaşık faaliyetler 

arasında sayılmaktadır. Yazılım geliştirme genellikle “bir proje sırasında bilginin edinildiği ve bilginin 

üretildiği bir öğrenme süreci” olarak tanımlanır. Yazılım ve yazılım geliştirmeyi anlamak için yapılan 

tanımlamalar genel olarak şu şekilde ifade edilebilir (Sommerville, 2011); 

 

Yazılım benzersizdir ve soyuttur, çünkü en önemli sorunu karmaşıklığıdır. 

Geliştirmeye başlamadan önce yazılım için gereksinimleri belirlemek kolay değildir. 

Yazılım geliştirme teknolojileri hızla değişmektedir. 

Yazılım geliştirmenin çok fazla teknolojisi vardır ve bu teknolojiler tek bir kişinin uzmanlık 

kazanmayı umabileceğinden daha da karmaşıktır. 

Diğer ürünlerden farklı olarak, yazılım oluşturulmamıştır, bunun yerine var olacak şekilde 

tasarlanmıştır. 

Yazılım hızlı bir şekilde değiştirilebilir ve değişikliklerin doğru bir şekilde uygulanması 

gerekmektedir. 
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Yazılım, başlangıçta tasarlandığı kadar mükemmel değil; her zaman amacına göre optimize edilecek 

değişiklikler gerektirecektir. 

 

YAZILIM GELİŞTİRME 

Yazılım projeleri ihtisas projeleridir ve proje yönetiminin temel özelliklerini taşırken içeriklerinden 

dolayı özel yönetim teknikleri gerektirir. Yazılım projelerini diğer projelerden ayıran önemli 

farklılıklar vardır. Nihai ürünün fiziksel varlığı diğer proje yönetimi alanlarında oluşturulurken, 

yazılım projelerinde ortaya çıkan ürün entelektüel süreçler nedeniyle soyuttur. Bu nedenle yazılım 

projelerinde harcanacak işgücü ve maliyetin hesaplanması daha zordur ve belirsizlikler genel proje 

yönetimine göre daha yüksek olduğundan başarısızlık olasılığı daha yüksektir. Diğer proje yönetimi 

alanlarında yürütülen projeler zaman ve mekâna göre çok fazla farklılık göstermemektedir. Bu projeler 

için proje yönetiminde tecrübe kazanılır ve bu tecrübeler yeni projelerde kullanılır. Yazılım 

projelerinde bilgi teknolojilerinin hızlı gelişimi ve müşteri gereksinimlerindeki değişiklikler mevcut 

projede bile değişikliklere neden olabilmekte ve önceki projelerde kazanılan tecrübeyi adeta geçersiz 

kılmaktadır. Bu nedenlerle yazılım projelerinde başarı oranları düşüktür. Projelerin başarılı olup 

olmadığını belirleyen kriterler, proje yönetimi üçgeni olarak da bilinen zaman-kaynak-kapsam 

öğeleridir (Johanson ve Hasselbring, 2018). 

 

Yazılım soyut bir üründür. 

Yazılım projelerini karmaşıklaştıran temel özellikler, proje ve karmaşık özellikleri, kaynakların gerçek 

dışı ölçeklenmesi, proje ve ürün değeri, proje ve ürün kapsamındaki ilk belirsizlik ve proje geliştikçe 

elde edilen bilgilerdir. 

Yazılım projesinin ortaya çıkışı, proje yazılım gereksinimleri, projenin kapsamı hakkında bilgi 

edindikçe ve ortaya çıktıkça değişebilir. 

Yazılım personelinin entelektüel sermayesi farklılık gösterebilir. 

Yazılım ekipleri ve proje paydaşları ile iletişim ve koordinasyon genellikle netlikten yoksundur. 

Yazılım projeleri yenilik gerektirdiğinden soyutlanırlar ve paydaşlar, risk ve belirsizlik içerdiğinden 

yazılım ürünüyle iletişim kurma konusunda kendilerini ifade edemezler veya kabul edemezler. 

Yazılım projeleri için birincil planlama ve tahmin, belirsizlik veya bu faaliyetlerin eksik veya pratik 

olmayan gereksinimleriyle bağlantılı olması nedeniyle karmaşıktır. 

Doğru tahminler hazırlamak da zordur çünkü verimlilik ve yazılım geliştiricilerin etkinliği büyük 

ölçüde değişmektedir. 

Ürün karmaşıklığı, program modülleri içindeki çoklu mantıksal yolları, yolları kullanan program 

modülleri arasındaki veri ve arabirim kombinasyonlarıyla birleştirmek için yazılım geliştirmeyi ve 

değiştirmeyi zorlaştırır. 

Kapsamlı yazılım testi, tüm girdi verileri ve diğer girdi uyaranları kombinasyonları altında tüm 

mantıksal yolları ve ara yüzleri test etmek için gereken süre nedeniyle pratik değildir. 

Diğer yazılım ürünleri ile entegrasyon ve performans sorunlarına neden olabilir. 

Çoğu yazılım olduğu için bilgi güvenliği teknikleri gereklidir. 

Sonuç olarak, yazılım güvenliği çok büyük ve büyüyen bir sorundur (Ramakrishnan ve Gunter, 2017). 

Yazılımın soyut doğası nedeniyle yazılım kalitesinin nesnel nicelleştirilmesine ve ölçülmesine 

erişilemez. 

Yazılım geliştiriciler, sürekli gelişen ve sık sık güncellenen süreçleri, yöntemleri ve araçları 

kullanabilir. 

Bir yazılım ürününün çeşitli donanım platformlarında ve altyapı yazılımlarında çalışması gerekebilir. 
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Çalışan yazılım bağımsız bir ürün değildir. Bunun yerine, bilgi işlem donanımında yürütülür ve 

genellikle çeşitli donanımların, diğer yazılımların ve manuel prosedürlerin bir parçasıdır. 

Platform teknolojileri, altyapı yazılımı ve satıcı tarafından sağlanan yazılımlar sıklıkla değiştirilir veya 

güncellenir; bu, geliştirilmekte olan yazılımda değişiklik gerektirebilir. 

 

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ 

Bilimsel yazılımlarda yazılım mühendisliği uygulamalarını inceleyen ampirik çalışmaların çoğu, 

yöntem olarak anketler ve mülakatlar kullanmaktadır. Bazıları bu alandaki bilim adamları tarafından 

gözlemlere dayalı olarak yazılmıştır. Kronolojik olarak, ilginin yazılım mühendisliği ve bilimsel 

yazılım geliştirme arasındaki etkileşim son 10 yılda gelişmektedir (Storer, 2017). 

Granados (2000) çalışmasında, yazılım mühendisliği uygulamalarına ilişkin önerilerde bulunmak için 

16 bilimsel yazılım geliştiricisi ve kullanıcısıyla görüşmüştür. Dokümantasyonun önemli olduğunu 

ancak gereksinimlerin değişmesinin zorlaştırdığını belirtmiştir. Kullanıcılar aynı zamanda geliştiriciler 

veya aynı grupta olabildiği, etki alanındaki geliştiriciler ve kullanıcılar arasında net bir ayrım olması 

gerektiğini belirtmiştir. Yazılımın kullanılabilirliği ve uygunluğu arasında bir ödünleşim olduğunu 

ayrıca, yinelemeli bir geliştirme sürecinin kullanılması tüm araştırmacılar tarafından tercih edilmektesi 

gerektiğini fikrini ortaya atmıştır. 

Nguyen-Hoan ve arkadaşları (2010), 60 bilimsel yazılım geliştiricisi ile çevrimiçi bir anket 

gerçekleştirmiştir. Katılımcılara, programlama deneyimleri, geliştirme ekibi boyutları, üretilen belge 

türleri, çalışma nedenleri gibi çalışma ortamları hakkında sorular sorulmuştur. Bilimsel yazılım 

geliştirmedeki durumu ortaya çıkarmak için kodlarını test etmişlerdir. Benzer şekilde, Hannay ve 

arkadaşları (2009), bilim insanlarının çevrimiçi bir anket kullanarak bilimsel yazılımı nasıl 

geliştirdiğini ve kullandığını incelemişlerdir. Sonuçlar, bilim insanlarının çoğunlukla kendi kendine 

öğrenen kişiler olduğunu, daha geniş kullanıcı tabanına sahip yazılımları kullanmayı tercih ettiklerini, 

yazılım mühendisliği uyguladıklarını göstermiştir. 

Carver ve arkadaşları (2013) araştırmacıların yazılım mühendisliği kavramlarına ilişkin algılarını ve 

kullanım düzeylerini toplamak için bir anket gerçekleştirmişlerdir. Araştırmacıların yeterli resmi 

yazılım mühendisliği eğitimine sahip olmadıklarını ve çoğunlukla kendi kendine öğrenme eğiliminde 

olduklarını bulmuşlardır. Bu bilim adamları, yazılım mühendisliği bilgilerinin işleri için yeterli 

olduğuna inansalar da, yeniden düzenleme gibi belirli yazılım mühendisliği uygulamaları için bilgi 

düzeyleri ve kullanımları oldukça düşüktür. Tüm uygulamalar için araştırmacılar aşina olmadıkları 

uygulamaları kullanmazlar ve uygulamalar ilgili bulunsa da araştırmacılar tarafından kullanılmaz. 

Bilimsel yazılımlarda genellikle çevik yöntemler kullanılsa da Carver ve arkadaşları (2013) ilginç bir 

şekilde çevik yöntem bilgisinin düşük olduğunu bulmuşlardır. 

Wagner ve arkaaşları (2015), simülasyon yazılımı mühendisliğindeki zorlukları kendi deneyimlerini 

paylaşarak tartışmaktadırlar. Yazılım geliştirme motivasyonunun yeni keşifler yapmak olduğunu, 

yazılımın kendisinin hiçbir değeri olmadığını vurgulamışlardır. Çoğunlukla, araştırmacıların yazılım 

mühendisliğinde resmi eğitimi yoktur. Ekip üyelerinin çoğu doktora öğrencisidir ve eğitimleri 

bittiğinde projeden ayrılmaktadırlar. Yazılımın kullanım ömrü çok büyük çeşitlilik gösterdiğinden, 

çevik yöntemler bilimsel projeler için uygundur. Doğru sonuçlar bilinmeyebilir ve test etmek zordur. 

Simülasyon yazılımı mühendisliğinde verimlilik/ölçeklenebilirlik ve sürdürülebilirlik/taşınabilirlik 

arasında bir ödünleşim vardır. 

Benureau & Rougier (2018), bilimsel bir yazılımın beş özelliğini göstermişlerdir. Bir kod parçası ile 

yazılım geliştirirken ne tür problemlerin olabileceğini ortaya koymuşlardır. Bir kodun gerektiğinde 

çalıştırılabilir olması (tekrar çalıştırılabilir olması), zamanla aynı çıktıyı üretebilmesi (tekrarlanabilir), 

aynı sonuçların başka bir araştırmacı tarafından elde edilmesine olanak sağlaması (tekrarlanabilir), 

diğer araştırmacılar tarafından kolayca kullanılabilmesi (tekrar kullanılabilir) ve izin vermesi 

gerektiğine dikkat çekilmiştir. 
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Tikidji-Hamburyan ve arkadaşları (2017), bilimsel yazılım geliştirmenin özelliklerini belirlemek için 

bir literatür araştırması yapmışlardır. Bu özellikler üç kategoride toplanmıştır. Gereksinimlerin 

bilinmemesi ve doğrulama ve geçerli kılmanın zorluğu gibi bilimsel zorlukların doğası gereği bazı 

özellikler ortaya çıkmaktadır. Yine de, performans ve bakımda çakışma gibi bilgisayarların 

sınırlamaları nedeniyle bazı diğer özellikler de ortaya çıkmıştır. Araştırmacıların eğitim eksikliği, 

yazılımın değerinin küçümsenmesi ve modern yazılım mühendisliği yöntemleri gibi kültürel ortamdan 

kaynaklanan diğer özellikler de ortaya çıkmıştır. 

 

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ DERSİ 

Yazılım Mühendisliği, yüksek teknoloji uygulamaları ve modern iş dünyasında hayati bir bilimdir. Her 

gün kullandığımız bilgisayarlar, bankacılık sistemleri, telefonlar, tıbbi ve teşhis cihazları, enerji 

sistemleri, tasarım ve üretim uygulamaları, yazılımlar olmadan önemli işlevlerini yerine getiremezler. 

Yazılım mühendisleri, kullanıcı gereksinimleri, maliyet kısıtları, teknik ve ekonomik fizibilite, 

güvenilirlik, bakım ve onarım kolaylığı, ürün kalitesi ve zamanında teslimat gibi faktörleri göz önünde 

bulundurarak, sistem yaklaşımı ile en etkin yazılımı geliştirmekten sorumludur. Bunun için çok güçlü 

bir teknolojik ve mühendislik altyapısına sahip olmanın yanı sıra önemli projelerin hayata 

geçirilebilmesi için iletişim ve yönetim becerilerinin üst düzeyde olması gerekmektedir (Heaton, 

2015). 

Yazılım Mühendisliği, bilgisayar bilimi ve mühendisliği ilkelerini uygulayacak, büyük ölçekli yazılım 

projeleri ve uygulamaları tasarlayacak mühendislerin yetiştirilmesini öngörmektedir. Bu özellikler 

sayesinde yazılım mühendisliği programlarının eğitimde disiplinler arası bir yaklaşıma sahip olması 

beklenmektedir. Bu doğrultuda, Yazılım Mühendisliği bilgisayar bilimleri ve mühendisliğinin 

uzmanlık, bilgi ve deneyimlerinin matematik, ekonomi, işletme ve sosyal bilimlerin birleşimi olan bir 

disiplindir (Batar, 2015).  

Yazılım Mühendisliği, yazılımların tasarlanması, projelendirilmesi, geliştirilmesi, üretilmesi, 

çalıştırılması ve bakımı konularında dersler vermeyi amaçlamaktadır. Üretim odaklı planlama, 

yönetim, destek ve eğitim faaliyetleri de programımızda önemli bir yere sahiptir. Yazılım 

Mühendisliği, öncelikle matematik, temel bilimler ve temel mühendislik alanlarında güçlü bir altyapı 

oluşturmayı amaçlamaktadır. Dersim temel amacı, yazılım alanındaki mühendislik problemlerini 

belirleyerek, tespit ederek ve ilgili disiplinlerde analitik düşünerek çözerek öğretmektir. Yazılım 

Mühendisliğinde, tıbbi teşhis ve tedavi uygulamalarından telekomünikasyona, bankacılık 

uygulamalarından hizmet sektörüne, mühendislikten sosyal bilimlere kadar tüm alanlarda yazılım 

problemlerini disiplinler arası bir şekilde çözebilen mühendisler yetiştirilmesi hedeflenmektedir 

(Batar, 2021). 

 

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ DERSİNİN AKTİF UYGULAMASI 

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde ve Burdur 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 

Bölümünde, “Yazılım Mühendisliği” dersinde genel olarak, öğrencilerin gerçek bir müşteriyle 

(yazılıma ihtiyaç duyan kişi ya da şirketler) yaptıkları görüşme sonucunda istenilen yazılımın nasıl 

geliştirilmesi gerektiği – aşama aşama – öğrencilere gösterilmektedir (DEÜ Yazılım Mühendisliği ve 

MAKÜ Yazılım Mühendisliği). Bu aşamalar; gereksinim, analiz, tasarım, kodlama, test, bakım, 

onarım ve güncelleştirme süreçlerini kapsamaktadır.  

2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 ve 2016-2017 eğitim öğretim dönemlerinde Dokuz Eylül 

Üniversitesi bilgisayar mühendisliği bölümünde toplamda 74 farklı proje; 2018-2019, 2019-2020 ve 

2021-2022 eğitim öğretim dönemlerinde Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilgisayar 

Mühendisliği bölümünde toplamda 57 farklı proje tasarlanıp geliştirilmiştir. Bu projeler doğrudan 

yazılıma ihtiyaç duyan gerçek müşteriler ile konuşularak onların gereksinimleri ve istekleri 

doğrultusunda ortaya çıkmıştır.  
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Bu ders kapsamında öğrenciler ilk olarak ortalama 5 kişilik gruplar oluşturup kendi şirketlerini kâğıt 

üstünde yaratmaktadırlar. Bu bağlamda, şirketlerinin logo tasarımından misyon vizyonuna, slogandan 

organizasyon şemasına, antetli kâğıttan kartvizitlerine kadar hepsini kendilerini oluşturmaktadırlar. 

Aşağıdaki Şekil 1’de bu ders kapsamında oluşturulmuş öğrenci şirketlerinden bir tanesine ait grup 

özellikleri raporunun bir örneği yer almaktadır.  

 

 

Şekil 1. Bir öğrenci grubuna ait örnek bir şirket özellikleri raporu 

 

Gruplarını – şirketlerini – kâğıt üstünde oluşturan öğrenciler, randevu aldıkları ve yazılıma ihtiyaç 

duyan müşteriler ile görüşüp,  istenilen yazılımın gereksinimlerini not alıp, bununla ile ilgili 

gereksinim raporu sunmaktadırlar. Öğrencilerin hazırladığı bu raporlardan bir tanesi aşağıdaki Şekil 

2’de yer almaktadır.  
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Şekil 2. Ders kapsamında hazırlanan örnek bir gereksinim raporu 

Öğrenciler gereksinim raporunun ardından, müşteri ile tekrar görüşüp gereksinimleri kesin maddeler 

haline getirmektedirler. Bu kesinleşmeyle beraber istenilen yazılım ile ilgili müşteri ile bir kontrat 

imzalamaktadırlar. Bu spesifikasyon durumu ile ilgili örnek bir protokol aşağıdaki Şekil 3’de 

gösterilmektedir.  
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Şekil 3. Öğrencilerin müşteri ile imzaladığı sözleşmelerden bir tanesi 

Yapılan spesifikasyon dokümanının ardından, gereksinimlerin tutarlı olup olmadığı ile ilgili öğrenciler 

fizibilite çalışması yapmaktadırlar. Bu çalışma kapsamında, tasarlanacak ve geliştirilecek yazılım 

projesinin kapsamına, SWOT analizine, finansal durumuna ve satışı ile ilgili öngörülere bakılmaktadır. 

Bu bağlamda hazırlanan fizibilite çalışmalarından bir tanesi aşağıdaki Şekil 4’de yer almaktadır. 
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Şekil 4. Fizibilite çalışmasına ait örnek bir SWOT analizi 

Fizibilite çalışmasının ardından geliştirilecek yazılımla ilgili dış tasarım işlemleri yapılıp ara yüzleri 

(mockup) öğrenciler tarafından çizilmektedir. Bu çizim çalışmalarına ait örnek bir “mockup” 

aşağıdaki Şekil 5’de gösterilmektedir.  

 

 

Şekil 5. Örnek bir ara yüz çalışması – dış tasarım çizimi 

Dış tasarımı biten yazılım projesini ile ilgili olarak en son olarak iç tasarım çalışmaları yapılmaktadır.  

Bu kapsamda, UML diyagramlarından yararlanılıp projenin “use case” diyagramı, “class” diyagramı, 
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“sequence” diyagramı ve “activity” diyagramı çizilmektedir. Bu diyagramlardan class diyagramın 

bulunduğu geliştirilen projelerden bir tanesine ait olan örnek bir kesit aşağıdaki Şekil 6’da sizlere 

gösterilmektedir. 

 

 

Şekil 6. UML diyagramlarından “class” diyagram çalışması 

Dönem 14 hafta gibi kısıtlı bir zamanda bittiğinden dolayı, yazılımın kodlama (geliştirme) evresi es 

geçilip, yazılım projesi geliştirilmiş gibi davranılıp, müşterinin istekleri doğrultusunda geliştirilmesi 

planlanan yazılım ile ilgili olarak 1 – 1.5 dakikalık bir reklam filmi öğrenciler tarafından 

çekilmektedir. Bu reklam filmi doğrultusunda geliştirilecek projenin tanıtımı müşterilere 

yapılmaktadır. Ders kapsamında hazırlanan bu reklamlardan bir tanesi aşağıdaki Şekil 7’de yer 

almaktadır. 

 

Şekil 7. Dersteki yazılım projelerinden bir tanesi ait örnek bir reklam filmi – 

https://www.youtube.com/watch?v=uWUq2aJnZeI 

https://www.youtube.com/watch?v=uWUq2aJnZeI
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SONUÇ 

Geçmişten günümüze medeniyet tarihine bakıldığında projelendirme, planlama ve proje yönetimi ile 

karşılaşılmaktadır. Binaların yapımı, sağlık sektöründeki gelişmeler, bilgi teknolojilerindeki 

değişimler ayrı proje çalışmaları olarak değerlendirilebilir. Küreselleşen dünyada, zorlaşan rekabet 

koşulları, esnek bir organizasyon yapısını ve işletmedeki tüm birimlerin koordineli bir şekilde 

yönetilmesini gerektirmektedir. Bu şekilde verimliliğin artırılması hedeflenmektedir. Proje yönetimi 

bu konuda firmalara önemli bir avantaj sunmaktadır. Proje yönetimi sayesinde işletmeler hedef odaklı 

çalışabilmekte, yüksek isteklendirme sağlayabilmekte, iç kontrolü kolaylaştırabilmekte ve önemli 

ölçüde kalite artışı sağlayabilmektedir. 

Yazılım projeleri özel projelerdir ve proje yönetiminin temel özelliklerini taşımaktadır. Ancak yazılım 

projelerini diğer projelerden ayıran önemli farklılıklar vardır. En önemli fark, diğer mühendislik 

süreçlerinde üretilen ürünün fiziksel olarak somut, yazılımın ise zihinsel süreçlerin bir tezahürü olarak 

soyut olmasıdır. Bu soyutluk nedeniyle proje yönetim süreçlerinin izlenebilirliği kesintiye uğramakta 

ve projenin belirsizliği artmaktadır. Bu nedenle yazılım projeleri içeriklerinden dolayı özel yönetim 

teknikleri gerektirmektedir. 

Yazılım Mühendisliği dersi kapsamında; 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 ve 2016-2017 eğitim 

öğretim dönemlerinde Dokuz Eylül Üniversitesi bilgisayar mühendisliği bölümünde toplamda 74 

farklı proje ve 380 öğrenci; 2018-2019, 2019-2020 ve 2021-2022 eğitim öğretim dönemlerinde Burdur 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde toplamda 57 farklı proje ve 

toplamda 230 öğrenci yer almıştır. Bu bağlamda, Yazılım Mühendisliği dersini her iki üniversitede 

toplamda 610 öğrenci almıştır ve dersin aktif işlenişinden yararlanılıp toplamda 131 farklı proje 

tasarlanıp geliştirilmiştir. Yazılım Mühendisliği dersinin proje tabanlı işlenmesi teorik olarak görülen 

bir dersi etkin hale getirip öğrencilerin ders konularını kendileri direk uygulayarak verimli bir şekilde 

öğrenmelerini sağlamıştır. Öğrenciler yaptıkları projeler ile hem yazılım geliştirme sürecini hem 

raporlama ve dokümantasyon işlemlerini hem de gerçek bir müşteri ile nasıl konuşulması gerektiğini 

aktif bir şekilde öğrenmişlerdir. Sonuç olarak, ders istenilen öğrenme çıktılarını ortaya koyduğu yeni 

uygulama ile fazlasıyla sağlamıştır.  
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“BULANIK MANTIK”IN ÖĞRETİLMESİNDE YAZILIM RİSKLERİNİN KULLANILMASI 

 

USING SOFTWARE RISKS IN TEACHING “FUZZY LOGIC” 

 

Mustafa Batar1 

 

1Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 
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“Bulanık Mantık”, “Keskin Mantık” da olduğu gibi insanlara ikili cevaplar (doğru/yanlış, evet/hayır, 

iyi/kötü, siyah/beyaz, vb.) vermek yerine belirsizliği de bir seçenek olarak ele alarak yüzdeliklere 

ayırma, derecelendirme ya da olasılıklara dayalı cevaplar verebilmektedir. Bilgisayarın işleyişinin 

aksine, 1 ya da 0 veya siyah ya da beyaz demek yerine; gri, açık gri, koyu gri gibi seçenekleri de 

bizlere cevap olarak sunabilmektedir. Endüstri 4.0 ile beraber neredeyse her alanda kullanılan ve 

insanın tutum ve davranışlarından ortaya çıkan “Yapay Zekâ”nın altında bulunan “Bulanık Mantık”, 

hayatın öznesi olan insanın düşünce yapısına uygun bir şekilde hareket etmektedir. İnsanın ve hayatın 

doğası gereği, her daim net olmayan olaylar ve sonuçlar olabilmektedir. Kesin ve keskin olmayan bu 

durumlar doğrultusunda, “belirsizliği” de içerisinde barındıran yazılım riskleri, “Bulanık Mantık”ın 

tanımlanmasında önemli rol oynamaktadır. Kendi doğası “Bulanık Mantık” ile örtüşen yazılım 

riskleri, bulanık mantığın çalışma prensibini açıklayıp tasarlayabilmektedir. Bulanık mantığın iş akış 

diyagramı yazılım riskleri ile beraber daha anlamlı hale gelmektedir. Gerçek hayatta, bulanık mantığın 

anlaşılmasını ve öğrenilmesini kolaylaştıran yazılım risklerinin eğitim ve öğretim alanındaki etkinliği 

bu çalışmada, örnekleriyle beraber somut bir şekilde ortaya konmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Yapay Zekâ, Bulanık Mantık, Yazılım Riskleri. 

 

As in “Fuzzy Logic”, instead of giving people binary answers (true/false, yes/no, good/bad, 

black/white, etc.), “Sharp Logic”, also considers uncertainty as an option by separating into 

percentages, rating or give probabilistic answers. Contrary to the operation of the computer, instead of 

saying 1 or 0 or black or white; it can also offer options such as gray, light gray, dark gray as an 

answer. “Fuzzy Logic”, which is placed under “Artificial Intelligence”, which is used in almost every 

field with Industry 4.0 and emerges from human attitudes and behaviors, acts in accordance with the 

human mindset, which is the subject of life. Due to the nature of man and life, there may be events and 

situations that are not always clear. In line with these unambiguous situations, software risks, 

including “ambiguity”, play an important role in the definition of “Fuzzy Logic”. Software risks, 

whose nature overlaps with “Fuzzy Logic”, can explain and design the working principle of fuzzy 

logic. The workflow diagram (flowchart) of fuzzy logic becomes more meaningful with software 

risks. In this study, the effectiveness of software risks in the field of education and training, which 

facilitates the understanding and learning of fuzzy logic in real life, is demonstrated in a concrete way 

with examples. 

Keywords: Artificial Intelligence, Fuzzy Logic, Software Risks. 

 

BULANIK MANTIK 

Klasik mantık, yanlış veya doğru kümesi üzerinde değerler veren önermelerle başa çıkmaktadır. 

Geleneksel mantıkta ikili mantık kullanılmıştır. Klasik mantık, net bir şekilde modellenen sistemler 

için uygundur. Ancak gerçeği tam olarak tanımlayamama dezavantajına sahiptir. Çok değerlikli 

mantık 1930’larda Lukasiewicz tarafından geliştirilmiştir. Doğruluk değerlerinin (0, 1) aralığındaki 
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noktalara karşılık gelmesine izin verilmektedir. Bulanık mantık terimi genellikle (0,1] aralığındaki 

bulanık kümeler olarak tanımlanan “neredeyse doğru” gibi doğruluk değerlerinin manipülasyonunu 

içermektedir.1965 yılında Prof. Lotfi A. Zadeh bulanık mantık teorisini önermiştir. Zadeh’in teorisinin 

doğruluğuna inanmayan tarafa rağmen, Prof. at Queen Mary Koleji’nden Ebrahim H. Mamdani, 

bulanık mantığı ilk olarak 1973 yılında buhar makinesinde uygulamıştır. Danimarka’nın çimento 

şirketi bulanık mantığı kullanmıştır. Bu çalışma zor çalışma koşullarından kurtulmak için fırın 

sıcaklığını kontrol etmiştir. Ayrıca, ilk zamanlarda Japonya’da metroda duraklarda tam olarak durma 

için ve borsada tahminleme için kullanılmıştır (Carlsson ve Fuller, 2003).  

Temel iki nedenle bulanık mantığa ihtiyacımız vardır: gerçek dünya kesin şeyleri tanımlamak için açık 

değildir; gerçek dünyadaki sistem hakkında bilgi, insan bilgisi ve sensör verilerinden ve sistemin 

matematiksel modelinden elde edilebilmektedir. Bu yüzden her şeyi bulanık mantıkla açıklamalı ve 

insan bilgisini verilerle birleştirmeliyiz. Uzman bilgisi çözümüne sahip birkaç örnek vardır: İnsan 

bilgisi ve sensör verileri ile çalışma sıcaklığını, çalışma dakikalarını, su miktarını kontrol eden bulaşık 

makinesi, Bulanık videoyu dilsel kurallarla düzelten video kamera. Bulanık mantıkla çift parçayı 

kontrol eden otomotiv, vb (Hájek, 1998). 

Bulanık mantık çalışma prensibinde ilk olarak kesin veriler alınıp bulanıklaştırıcıya aktarılır. 

Bulanıklaştırmadan çıkan bulanık girdiler, uzman görüşü yardımı ile kurallara dönüştürülüp bir 

çıkarım yapılması sağlanır. Kural temelli oluşan bulanık çıkışlar durulaştırıcı yapısına iletilir ve 

sonrasında kesin çıktı olarak ortaya konur (Inyang ve Joshua, 2013). Bulanık yaklaşımın iş akış 

diyagramı aşağıdaki Şekil 1’de gösterilmiştir.  

 

 

Şekil 8. Bulanık mantık iş akış diyagramı (Kenarangui, 1991) 

 

RİSK 

Risk beklenmeyen bir durumun ortaya çıkması ya da istediğimiz, hedeflediğimiz bir sonuca doğru 

giderken sıkıntılı olayların belirip amacımıza ket vurması olarak tanımlanabilir. Risk tanım kümesine 

bakıldığı zaman, 5 temel parametre vardır: Olaylar, sonuçlar, belirsizlik, olasılık ve bilgi birikimidir. 

Risk olaylardan ve sonuçlarınızdan oluşmaktadır. Bu durumlar kendi içerisinde belirsizdir ve olasılıkla 

ifade edilmektedir. Elimizdeki bilgi birikimi ne kadar yükseksek riskin ortaya çıkma olasılığı o kadar 

düşmekte, bilgi birikimi ne kadar düşük ise riskin ortaya çıkma olasılığı o derece yükselmektedir 

(Heldman, 2010).  

Risk analizi, belirli bir alanda tehlikeler belirlendikten sonra risklerin önem sırasını belirlemek için 

yapılan analizdir (Dağsuyu ve ark., 2016). Diğer bir deyişle risk analizi, kuruluşlarda olası tehlikeleri 

ve bu tehlikelerin zararlarını ortadan kaldırmak için gerekli önlemlerin alınıp alınmadığını kontrol 

etmek için kullanılan bir güvenlik yöntemidir (Gül ve ark., 2018). Devlet kurumlarında ve özel 

işyerlerinde risk analizi yapılması hayati önem taşımaktadır. İş yerlerinde risk analizi yapmak, 

potansiyel tehlikelerin önceden tespit edilmesini sağlamaktadır. Çeşitli önlemlerle bu tehlikeler 

ortadan kaldırılır veya etkileri azaltılır. Ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği ile 2013 yılından itibaren 
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tüm kuruluşlar için zorunlu hale getirilmiştir – 6331 Sayılı Güvenlik Kanunu (6331 Sayılı İş Sağlığı ve 

Güvenliği Kanunu, 2012).  

Risk analizi uygulanırken çalışma ortamı dikkate alınır. Bu sayede olası tehlikelerden hangi grubun 

nasıl etkileneceği doğru olarak belirlenebilir. Risk analizi sonucunda belirlenen tehlikeler için alınacak 

önlemler ile iş yerinde kazaların önüne geçilmektedir. Böylece kaza sonucu yaralanma, kalıcı hasar ve 

ölüm gibi ciddi sağlık sorunlarının oluşma olasılığı azalır. Risk analizi denilince akla ilk gelen iş 

sağlığı ve güvenliğine yönelik tehlikelerin belirlenmesi ve değerlendirilmesidir. Ancak risk analizleri 

şirketlerde sadece iş sağlığı ve güvenliği için değil, iş akışını engelleyen ve verimliliği düşüren 

tehlikelerin tespiti ve analizi için de kullanılmaktadır. İş akışındaki tehlikeler belirlenerek, hammadde 

girişinden nihai ürüne kadar olan süreçlerde çeşitli iyileştirmeler yapılabilir. Bu sayede şirketlerin daha 

üretken, verimli ve kontrol edilebilir bir sisteme sahip olmaları daha olasıdır (Bedford ve Cooke, 

2001). 

 

YAZILIM RİSKLERİ 

Şimdiye kadar, yazılım geliştirme projelerini değerlendirmek ve yönetmek için çeşitli yazılım risk 

parametreleri belirlenmiştir: üretkenlik, katılım, kaliteye dikkat, kod tabanlı bilgi ve yönetim, kodlama 

yönergelerine ve tekniklerine bağlılık, öğrenme ve beceriler, kişisel sorumluluk, vb. Ancak, yazılım 

risk değerlendirmesi ve yönetimini uygulamak için evrensel olarak kabul edilmiş herhangi bir 

metodoloji yoktur. Bu durumun üç ana nedeni vardır: birincisi, yazılım oluşturmanın her parçası 

benzersizdir. Kopyalanarak çoğaltılabileceğinden, yazılımın aynı parçalarını iki kez bir araya getirmek 

için zorlayıcı bir neden yoktur.. İkincisi, mevcut teknoloji gerçekten hızlı bir aşamada değişen bir 

şeydir. Bu nedenle, belirli bir teknoloji dalgasına ilişkin bir metodolojinin yeterince güvenilir olduğu 

her durumda yoktur. Üçüncüsü, garip bir şekilde, benzersiz bir sorun için çeşitli yanıtları keşfetmede 

yenilikçilik için devasa bir alan vardır (Batar, 2015).  

Yazılım riskleri ile ilgili olarak ortaya çıkmış 6 önemli risk durumu vardır (Batar ve ark., 2021): 

Geliştirilen yöntemlerin yazılım geliştirme yöntemiyle ilişkisi: Yazılım geliştiriciler tarafından daha 

önce tasarlanmış ve uygulanmış bazı yöntem veya modellerin yazılım geliştirme sürecinde 

kullanılması, yazılım risk değerlendirmesi ve yönetiminde “Yeniden Kullanılabilirlik” özelliğinin 

olduğunu göstermektedir. Bu özellik, bir yazılım geliştirme yönteminin yazılım ilerlemesinde 

uygulanmasının ana faktörüdür, çünkü bir geliştirme yöntemi, yazılım geliştiricilerin analiz edilmiş, 

denenmiş ve uygulanmış yöntem ve modelleri kullanmalarını sağlayarak işlerini kolaylaştırır. Bu, 

“Yeniden Kullanılabilirlik” özelliğinin, yazılım projesinin işgücü ve tamamlanma süresi açısından 

maliyetini azalttığı anlamına gelmektedir. Böylece yazılım geliştirme sürecindeki risk azalacaktır. 

Kullanıcı gereksinimlerinin geliştirilen yöntemlerle ilişkisi: Bir yazılım geliştirme projesi, yazılım 

geliştirme sürecini sistemli bir şekilde çalışan yazılımcıların katkılarıyla müşterilerin işlerini 

kolaylaştırır. Ayrıca kullanıcı ihtiyaçlarına diğerlerinden daha fazla hâkim olabilmekte, kullanıcı 

gereksinimlerini ve proje çıktılarını neredeyse tamamen karşılayan bir yazılım projesi tasarlayıp 

geliştirebilmektedirler. Böylece yazılım geliştirme sürecindeki risk azalacaktır. 

“İstisna İşleme”nin “Hata İşleme” ile ilişkisi: Yazılım geliştirmede “İstisna İşleme” özelliğinin 

uygulanması, yazılım geliştiricilerini “Hata İşleme” özelliğini kullanmaya yönlendirir. Ayrıca, “İstisna 

İşleme” özelliği, “Hata İşleme” özelliğinin ana koşuludur. Bu, bir yazılım geliştiricinin programlama 

sırasında hata işleme işlemi yapmak isterse, istisna yapması gerektiği anlamına gelmektedir. Böylece 

yazılım geliştirme sürecindeki risk azalacaktır. 

Yazılım kalitesinin yeniden kullanılabilirlik ile ilişkisi: Yazılım geliştiricilerin yazılım projesinde 

kaliteye dikkat etmelerinin onları yazılım geliştirmede “Yeniden Kullanılabilirlik” özelliğini 

kullanmaya yönelttiği belirtilebilir. Ayrıca bir programı tasarlarken ve uygularken kaliteye dikkat eden 

yazılımcılar, aynı zamanda yazılım kalitesi bir yazılım geliştirme yöntemine bağlı olduğundan ve bu 

geliştirme süreci tasarlanan yeniden kullanımları beraberinde getirdiğinden, “Yeniden 

Kullanılabilirlik” özelliğinin özelliğini aynı anda kolaylıkla uygulayabilirler. Böylece yazılım 

geliştirme sürecindeki risk azalacaktır. 
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Güvenilir kod yazmanın pratik programla ilişkisi: Yazılım geliştirme sürecinde üretilecek ürünün 

güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlamak ve istenilen sonuçları verebilmek için yazılımın 

programının güvenilir bir şekilde yazılmasını gerektirir. Programın kodları güvenilir yapıya göre 

geliştirilmiş olacaktır. Ayrıca bir yazılım çalıştırılabiliyorsa bu anlaşılabilir ve kullanılabilir demektir. 

Böylece yazılım geliştirme sürecindeki risk azalacaktır. 

Geliştirilen yöntemlerin yazılım kalitesi ile ilişkisi: Yazılım geliştirmede daha önce belirlenmiş 

modellerin kullanılmasının yazılım geliştirici firmalarını yazılımın kalitesini garanti etmeye 

yönlendirdiği gösterilebilir. Ayrıca, yazılım ürünlerinde kaliteyi artırmayı amaçlayan yazılım 

geliştirme yöntemlerinden bu model ve yöntemlere ihtiyaç duyulması nedeniyle daha önce tasarlanmış 

ve geliştirilmiş model ve yöntemler yazılım kalitesinin ana faktörü olarak kabul edilmektedir. Böylece 

yazılım geliştirme sürecindeki riskler azalacaktır. 

 

YAZILIM RİSKLERİ İLE BULANIK MANTIK UYGULAMASI 

Uygulama, “MATLAB” (fuzzy logic designer) ve “Python” programlama dilinin (ara yüz) karışımının 

yardımıyla geliştirilmiş ve tasarlanmıştır. Ek olarak, bu çalışmada, tehlike değerlendirmesine ilişkin 18 

etimolojik ilke (benzersiz mantıklı kılavuzlar) ve 15 farklı tehlike sınırına sahip parametreler göz 

önünde bulundurulmuştur. Yazılım riskleri ile bulanık mantığın (Birant ve ark., 2019)  uyumlu 

çalışması bu uygulama ile gösterilmeye çalışılmıştır. Aşağıdaki Şekil 2’de geliştirilen uygulamada 

kullanılan yazılım riskleri ve kısaltmaları, Şekil 3’de ise uzman görüşüne göre ortaya konan yazılım 

risk parametrelerini içeren kurallar gösterilmiştir.  

 

 

Şekil 9. Uygulamada kullanılan yazılım riskleri 
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Şekil 10. Uygulamada kullanılan yazılım riskleri ile ilgili kurallar 

 

Bu uygulamada, yazılım risklerinin giriş ve çıkışları için kullanılan bulanıklaştırma ve durulaştırma 

derecelerini belirten aralıklar aşağıdaki Şekil 4’deki gibi belirlenmiştir. 

 

 

Şekil 11. Uygulamadaki bulanık giriş ve bulanık çıkış dereceleri 

 

Aşağıdaki Şekil 5’e göre, MATLAB üzerindeki demoda bulanık mantık yöntemi uygulamasında bir 

girdiye ait üyelik fonksiyonu bulunmaktadır. Ayrıca bu fonksiyonlar uygulamada üçgen fonksiyonu 

gibi davranan trimf tipi ile oluşturulmuştur. Ayrıca demoda düşük, orta ve yüksek olmak üzere üç 

seviye tanımlanmıştır. Düşük giriş için minimum değer 0, maksimum değer 4 olmuştur. Düşük girişe 

ait en üst değer 2 değerinde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca 3 ile 8 arasındaki değerler orta girişe aittir. 5.5 

değeri orta seviye için maksimum aidiyet oranını vermiştir. Son olarak, yüksek girdi için minimum 

değer 6, maksimum değer 10 olmuştur. Ayrıca yüksek seviyeli girdinin üst ait olması için bulanık 

mantık demosundaki uygulamada değerinin 8 olması gerekmektedir.  
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Şekil 12. Geliştirilen MATLAB uygulamasındaki bulanıklaştırma adımının gösterimi  

 

MATLAB üzerindeki bulanık mantık demosundaki çıktı için bir üyelik fonksiyonu gösterilmiş ve 

yapılandırılmıştır. Ayrıca bu fonksiyon, Şekil 5’de gösterilen giriş üyelik fonksiyonundaki gibi 

uygulamada trimf tipi ile oluşturulmuştur. Ek olarak, uygulamada çıktı için düşük, orta ve yüksek 

olmak üzere üç seviye (giriş seviyeleri gibi) tanımlanmıştır. Ayrıca düşük çıkış için minimum değer 0 

ve maksimum değer 0.4 olmuştur. Ayrıca, çıktı için en üst ait olma değeri 0,2’de olmuştur. Ek olarak, 

0,3 ile 0,7 arasındaki değerler orta çıktıya aittir. Ayrıca 0,5 değeri, çıktının orta düzeyi için maksimum 

aidiyet oranını vermiştir. Ayrıca, 0,6 minimum değer ve 1, yüksek çıktı için maksimum değer 

olmuştur. Ayrıca, MATLAB üzerindeki bulanık mantık demosundaki uygulamada, üst düzey çıktının 

üst kısmına ait olması için değerin 0.8 olması gerekmektedir. Uygulamadaki durulaştırma işlemleri ile 

ilgili yapı aşağıdaki Şekil 6’da gösterilmeye çalışılmıştır.  

 

 

Şekil 13. Geliştirilen MATLAB uygulamasındaki durulaştırma adımının gösterimi 

 

Aşağıdaki Şekil 7, Şekil 3’de açıklanan ve listelenen dilsel kuralları ve MATLAB üzerinde bulanık 

mantık yöntemine ait olan Şekil 2’de verilen kural parametrelerini göstermektedir. Bu kurallar “Rule 

Editor” kullanılarak uygulamaya eklenmiş, ayrıca değişkenler eklenerek kural faktörleri oluşturulmuş 

ve geliştirilmiştir. Ayrıca giriş kuralı parametrelerinin değerlerine dayalı olarak bulanık mantık yapısı 

sonucu 0’dan 1’e kadar bir çıkış değeri olarak verilmiş – dolayısıyla yazılım riskinin düşük, orta veya 

yüksek olduğu şeklinde yorumlanma yapılmıştır. 
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Şekil 14. Uygulamada kuralların eklendiği bölüm 

 

Python programlama dili ile PyQT platformunda Şekil 8’de verildiği gibi bir kullanıcı ara yüzü 

tasarlanmış ve geliştirilmiştir. Ayrıca, kullanım kolaylığı için “düşük”, “orta” veya “yüksek” e 

tıklayarak kullanıcılardan girdi alınması için bu tasarım kullanılmıştır. Ayrıca bu girişler Şekil 4’de – 

düşük[0 2 4 ], orta[3 5.5 8] ve yüksek[6 8 10] – verildiği gibi sayısal değerlere dönüştürülmüştür. Bu 

değerlere göre “düşük” 2 değerine, “orta” “5” değerine (5.5, 5’e yakınsanmıştır) ve “yüksek” 8 

değerine dönüştürülmüştür. Bununla birlikte, kural parametrelerinin bu sayısal değerleri bulanık 

mantık uygulamasına dönüştürülmüş ve bu yöntem aşağıdaki Şekil 9’da görüldüğü gibi MATLAB 

üzerinde “Rule Viewer”da ilgili sonuçları bizlere vermiştir. 

 

 

Şekil 15. Python ile geliştirilmiş kullanıcı girişi için tasarlanmış ara yüz  

 



6th INTERNATIONAL EDUCATION AND INNOVATIVE SCIENCES CONGRESS 

(November 24-25, 2022 / Burdur Mehmet Akif Ersoy University) 
 

273 

 

Şekil 16. Yazılım riskleri ile oluşturulmuş bulanık mantık yaklaşımın MATLAB’daki çıktısı 

Şekil 9’daki görsele göre, MATLAB üzerindeki bulanık mantık yöntemindeki “Rule Viewer”, orijinal 

bir risk parametresi kuralının çıktısını bizlere vermiştir: If “project involved the use of new technology 

(PIUNT)” is medium (value: 5) and “inadequately trained development team members (ITDTM)” is 

low (value: 2) and “new and/or unfamiliar subject matter for the system (NUSMFS)” is medium 

(value: 5), then risk is medium (value: 0.5). 

 

SONUÇ 

Bulanık yaklaşım insan düşünce mekanizmasına uygun çalışma prensibine sahip ve ikili keskin 

cevaplar (güzel/çirkin, uzun/kısa, zayıf/şişman, kolay/zor, vb.) vermek yerine belirsizliği içinde 

barındıran gri ve çoklu seçenekler sunma çalışma yapısına sahip yapay zekânın içerisinde yer alan 

bulanık mantığa dayalı bir tekniktir. Bu çalışma ile birlikte, belirsizliği ve griliği içinde bulunduran 

yazılım risklerini tanımlamada ve tanıtmada oldukça etkin bir yöntem olduğu ortaya konan bulanık 

mantık açıkça ele alınmıştır.  Bununla birlikte, MATLAB uygulaması sayesinde yazılım risklerinin 

bulanık yaklaşım ile ilgili etkin işlevselliği gösterilmeye çalışılmıştır. Yazılım riskleri ile hem bir 

bulanık mantığa dayalı uygulama geliştirilmiş hem girdileri kontrol edilmiş hem de çıktıları ile ilgili 

yorumlamalar yapılmıştır. Sonuç olarak, yazılım riskleri ile bulanık mantığın aynı yapıda olduğu 

öğretim gücüyle ve somut deliller ile ortaya konmuştur.  
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ÖZET 

Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının e-öğrenmeye hazır bulunuşluk düzeylerinin çeşitli 

değişkenlere göre incelenmesidir. Çalışmaya Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim 

Fakültesinde eğitim gören 187 öğretmen adayı katılmıştır. Yapılan analizler sonucunda öğretmen 

adaylarının e-öğrenmeye hazır bulunuşluk düzeylerinin orta seviyede olduğu görülmüştür.  E-öğrenme 

hazır bulunuşluklarına ilişkin alt boyutlar incelendiğinde de bilgisayar öz-yeterliliklerinin düşük 

düzeyde, iletişim öz-yeterlilikleri, internet öz yeterlilikleri ve e öğrenme motivasyonlarının orta 

düzeyde, kendi kendine öğrenme ve öğrenen kontrolü düzeylerinin yüksek düzeyde olduğu 

bulunmuştur. Katılımcıların e-öğrenmeye hazır bulunuşluk düzeyleri cinsiyete göre incelendiğinde 

erkeklerin daha yüksek olduğu, alt boyutlar bağlamında da erkeklerin bilgisayar öz-yeterliliklerinin, 

internet öz-yeterliliklerinin, iletişim öz yeterliliklerinin ve öğrenen kontrolü puanlarının kadın 

katılımcılardan daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Katılımcıların e-öğrenmeye hazır 

bulunuşluk düzeyleri internet kullanım beceri düzeylerine göre incelenmiş, ileri düzey ve orta düzey 

internet kullanım becerisine sahip olan katılımcıların temel düzeyde internet kullanımına sahip 

olanlara göre e öğrenmeye hazır bulunuşluklarının anlamlı olarak daha yüksek olduğu görülmektedir. 

Alt boyutlarda ise öğrenen kontrolü hariç tüm alt boyutlarda internet kullanım düzeyleri arasında 

anlamlı farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: E-öğrenme, hazır bulunuşluk, öğretmen adayları 

 

ABSTRACT 

The aim of this research is to examine the readiness levels of teacher candidates for e-learning based 

on several variables. In this study 187 pre-service teacher participated studying at the Faculty of 

Education of Burdur Mehmet Akif Ersoy University. As a result of the analyzes, it was seen that the 

pre-service teachers' e-learning readiness levels were at a moderate level. When the sub-dimensions of 

e-learning readiness were examined, it was found that computer self-efficacy was low, communication 

self-efficacy, internet self-efficacy and e-learning motivation were moderate, self-learning and learner 

control levels were high. While the participants' e-learning readiness levels were analyzed by gender, 

it was concluded that men were higher, and in the context of sub-dimensions, men's computer self-

efficacy, internet self-efficacy, communication self-efficacy and learner control scores were higher 

than female participants. The e-learning readiness levels of the participants were examined according 

to their internet usage skill levels, and it was seen that the participants with advanced and moderate 

internet usage skills had a significantly higher e-learning readiness than those with basic internet use. 

In sub-dimensions, it was concluded that there was a significant difference between internet usage 

levels in all sub-dimensions except learner control. 

Keywords: E-learning, pre-service teacher,  readiness 
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GİRİŞ 

Son yıllarda özellikle pandemiyle birlikte birçok eğitim kurumunda uzaktan eğitim yapılmaktadır. 

Pandemi sonrası dönemde de uzaktan eğitim devam etmiş ve e-öğrenme, öğrenme sürecinin bir 

parçası haline gelmiştir. E-öğrenme, öğrenme sürecinde ki teknolojik bir müdahale olarak kabul edilir 

(Sun vd., 2008).  Burada bahsedilen teknolojik müdahale, senkron derslerden asenkron derslere, 

donanımdan çevrimiçi araçlara, içerikten (resim, metin, video) sürecin değerlendirilmesine kadar 

uzanmaktadır (Clark ve Mayer, 2016). E- öğrenmenin en büyük avantajı eğitim sürecinde fiziksel 

imkansızlıklardan kaynaklanan sorunları ortadan kaldırması, öğrenmeyi zamandan ve mekandan 

bağımsız hale getirebilmesidir. Ancak e-öğrenme sürecinden daha etkin yararlanabilmek için 

öğrencilerin e-öğrenmeye hazır olmaları gerekmektedir. Başka bir deyişle, öğrenenlerin hazır 

bulunuşluk düzeyleri e-öğrenme sürecinin başarısı için önemlidir (Yurdugül ve Demir, 2017). 

Öğrenenler kendilerini hazır hissetmezlerse öğrenme sürecine isteksiz davranabilir, öğrenme 

etkinliklerine katılmaktan kaçınabilir, derslerden memnun kalmayabilir ve başarısız olabilirler (Hung 

vd., 2010; Yurdugül ve Demir, 2017). E-öğrenmeye hazır bulunuşluk, ön bilgi ve becerilere sahip 

olma derecesi ve bu süreci en etkin şekilde deneyimlemek için gerekli tutum ve motivasyon gibi 

duyuşsal özelliklere sahip olma derecesidir (Lopes, 2007). Ayrıca e-öğrenmeye hazır olma, e-öğrenme 

sürecinde kullanılan teknolojileri kullanma ve bunlardan yararlanma becerisidir (Kaur ve Abas, 2004). 

E-öğrenmeye hazır olmayan öğrenciler sadece başarısız bir e-öğrenme süreci yaşamakla kalmayacak, 

aynı zamanda e-öğrenmeye karşı olumsuz bir tutum geliştirecek ve e-öğrenmeye karşı önyargılı 

olacaktır (Guglielmino ve Guglielmino, 2003). Bunu önlemek için öğrencilerin e-öğrenmeye hazır 

bulunuşlukları teknik, bilişsel ve duyuşsal alan olabilecek tüm boyutlarıyla ele alınmalıdır. Özellikle 

Yüksek Öğretim Kurumunun (YÖK) pandemi dönemi sonrası da üniversite 1. sınıfta verilen Yabancı 

Dil, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ve Türk Dili gibi derslerin çevrim içi yürütülmeye devam etme 

kararı ile bu dersleri alan öğrencilerin e-öğrenmeye hazır bulunuşluk düzeylerinin incelenmesi önemli 

hale gelmiştir. 

Bu bağlamda bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının e-öğrenmeye hazır bulunuşluk düzeylerinin 

çeşitli değişkenlere göre incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: 

Katılımcıların e-öğrenmeye hazır bulunuşlukları ne düzeydedir? 

Katılımcıların e-öğrenmeye hazır bulunuşlukları; 

cinsiyete, 

İnternet kullanım deneyimlerine,  

İnternet kullanma beceri düzeylerine göre anlamlı olarak farklılaşmakta mıdır? 

 

YÖNTEM 

Öğretmen adaylarının e-öğrenmeye hazır bulunuşluk düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelemeyi 

amaçlayan bu çalışmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Betimsel tarama modeli mevcut 

durumun farklı değişkenlere göre betimlendiği bir modeldir (Karasar, 2011).  

 

Çalışma Grubu 

Bu çalışmada Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesine kayıtlı toplam 187 

öğrenciden veri toplanmıştır. Katılımcıların demografik bilgileri Tablo 1 de verilmiştir.  

 

  



6th INTERNATIONAL EDUCATION AND INNOVATIVE SCIENCES CONGRESS 

(November 24-25, 2022 / Burdur Mehmet Akif Ersoy University) 
 

277 

Tablo1. Katılımcıların demografik özellikleri  

  N % 

Cinsiyet Kadın 142 75,9 

Erkek 45 24,1 

Bölüm Sosyal Bilgiler Ö. 27 14,4 

Türkçe Ö. 22 11,8 

Fen Bilgisi Ö. 14 7,5 

İlköğretim Matematik 

Ö. 
47 25,1 

PDR 46 24,6 

Özel Eğitim 31 16,6 

İnternet Deneyim <5 yıl 63 33,7 

  >5 yıl 124 66,3 

İnternet Beceri Temel Düzey 26 13,9 

Orta Düzey 124 66,3 

İleri Düzeyi 37 19,8 

Toplam   187 100,0 

 

Veri Toplama Aracı 

Bu çalışmada veri toplama aracı olarak 2 bölümden oluşan çevrimiçi anket formu kullanılmıştır. 

Formun ilk bölümünde katılımcıların cinsiyet, bölüm, internet kullanım deneyimi ve internet kullanım 

becerilerini belirlemek için sorular yer almaktadır. İkinci bölümde ise Yurdagül ve Demir (2017) 

tarafından geliştirilen  “Üniversite Öğrencilerinin E-öğrenmeye Hazır Bulunuşluğu Ölçeği” yer 

almaktadır. Bu ölçek 7’ li likert yapıda olup toplam 33 madde ve 6 alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçeğin 

alt boyutları şu şekildedir:  

Bilgisayar Öz-yeterliliği (5 madde): Bilgisayar kullanabilme becerilerine yönelik algıyı belirleyen 

maddeler yer almaktadır.  

İnternet Öz-yeterliliği (4 madde): İnternet kullanabilme becerilerine yönelik algıyı belirleyen maddeler 

yer almaktadır.  

Çevrimiçi İletişim Öz-yeterliliği (5 madde): Çevrimiçi ortamlara özgü iletişim becerilerine yönelik 

algıyı belirleyen maddeler yer almaktadır.  

Kendi Kendine Öğrenme Öz-yeterliliği (8 madde): Çalışma süreçlerinde kullanacakları yöntemleri, 

hedefleri belirleme ve kendilerini değerlendirebilme becerilerine yönelik algıyı belirleyen maddeler 

yer almaktadır.  

Öğrenen Kontrolü (4 madde): Çalışma materyallerini ve süresini belirleyebilme becerilerine yönelik 

algıyı belirleyen maddeler yer almaktadır.  

E-öğrenme Motivasyon (7 madde): E- öğrenme sürecine yönelik isteklilik ve ilgiyi belirleyen 

maddeler yer almaktadır.  

Yurdugül ve Demir (2017)’ e göre bu ölçekten alınan puan ortalamalarına göre öğrencilerin hazır 

bulunuşluk seviyeleri; 1-3 arası “Düşük”, 3-5 arası “Orta” ve 5-7 arası “Yüksek” seviye olarak 

hesaplanmaktadır. Ölçeğin iç tutarlılık Cronbach Alpha değeri orijinal çalışmada ölçeğin bütününde 

0.93, alt boyutlarda ise 0.84 ile 0.95 arasında hesaplanmıştır. Bu çalışmada ise ölçeğin bütününde 

0.90, alt boyutlarda ise 0.78 ile 0.91 arasında bulunmuştur.   
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Verilerin Analizi 

Bu çalışmada betimsel istatistikler için ortalama ve yüzde hesaplamaları yapılmıştır. Verilerin normal 

dağılımı incelenmiş ve katılımcıların e-öğrenmeye hazır bulunuşluk düzeylerinin cinsiyete, internet 

kullanım deneyimine göre farklılaşıp farklılaşmadığını incelemek için bağımsız örneklem t-testi, 

internet kullanım becerisine göre farklılaşıp farklılaşmadığını incelemek için One-Way ANOVA 

yapılmıştır. Alt boyutlar analiz edilirken I. Tip hatayı önlemek için Bonferroni düzeltmesi yapılmış ve 

anlamlılık düzeyi faktör sayısına bölünmüştür (p < .0083).  

 

BULGULAR 

Tablo 2. Katılımcıların E-Öğrenme Hazır Bulunuşluk Düzeyleri 

  N Min Maks Ortalama Ss 

E- Öğrenme Hazır Bulunuşluk 187 1,00 7,00 4,5043 1,14019 

F1: Bilgisayar Öz-yeterliliği 187 1,00 7,00 3,5005 1,37229 

F2: İnternet Öz-yeterliliği 187 1,00 7,00 4,9679 1,45369 

F3: Çevrimiçi İletişim Öz-yeterliliği 187 1,00 7,00 4,4706 1,49052 

F4: Kendi Kendine Öğrenme Öz-yeterliliği 187 1,00 7,00 5,0348 1,25535 

F5: Öğrenen Kontrolü 187 1,00 7,00 5,0414 1,35746 

F6: E-öğrenme Motivasyon 187 1,00 7,00 4,0672 1,55107 

 

Tablo 2’ye göre katılımcıların e-öğrenmeye hazır bulunuşluklarının “orta” düzeyde olduğu 

görülmektedir. Ayrıca alt boyutlar incelendiğinde de katılımcıların tüm boyutlarda “orta” düzeyde 

olduğu görülmektedir. Katılımcıların e-öğrenmeye hazır bulunuşluk düzeylerinin en yüksek öğrenen 

kontrolü ve kendi kendine öğrenme öz-yeterliliği alt boyutunda, en düşük ise bilgisayar öz-yeterliliği 

alt boyutunda olduğu söylenebilir.  

 

Tablo 3. E-Öğrenme Hazır Bulunuşluk Düzeylerinin Cinsiyete Göre Değişimi 

  Cinsiyetiniz N Ortalama Ss t sd P 

E- Öğrenme Hazır Bulunuşluk 
Kadın 142 4,3865 1,13368 

-

2,547 
185 ,012* 

Erkek 45 4,8761 1,09127       

F1: Bilgisayar Öz-yeterliliği 
Kadın 142 3,3577 1,30723 

-

2,565 
185 ,011 

Erkek 45 3,9511 1,48701       

F2: İnternet Öz-yeterliliği 
Kadın 142 4,8116 1,43079 

-

2,654 
185 ,008** 

Erkek 45 5,4611 1,43015       

F3: Çevrimiçi İletişim Öz-yeterliliği 
Kadın 142 4,3085 1,41994 

-

2,686 
185 ,008** 

Erkek 45 4,9822 1,60557       

F4: Kendi Kendine Öğrenme Öz-

yeterliliği 

Kadın 142 4,9665 1,27891 
-

1,323 
185 ,188 

Erkek 45 5,2500 1,16531       

F5: Öğrenen Kontrolü Kadın 142 4,9085 1,38907 
-

2,410 
185 ,017 
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Erkek 45 5,4611 1,17012       

F6: E-öğrenme Motivasyon 
Kadın 142 3,9728 1,54256 

-

1,483 
185 ,140 

Erkek 45 4,3651 1,55736       

*<.05 -  **<.0083 

Tablo 3’ e göre erkek katılımcıların e-öğrenmeye hazır bulunuşluk ortalamalarının kadın katılımcılara 

göre anlamlı olarak daha yüksek olduğu görülmektedir (t(185)=-2.547, p<.05). Alt boyutlar 

incelendiğinde ise erkeklerin internet öz yeterliliği (t(185)=-2.654, p<.0083) ve çevrimiçi iletişim öz 

yeterliliği (t(185)=-2.686, p<.0083) kadınlara göre anlamlı olarak daha yüksek olduğu söylenebilir.  

 

Tablo4. E-Öğrenme Hazır Bulunuşluk Düzeylerinin İnternet Kullanım Deneyimine Göre Değişimi 

  

İnternet 

Kullanım 

Deneyimi 

N Ortalama Ss t sd p 

E- Öğrenme Hazır Bulunuşluk 
< 5 yıl 63 4,1938 1,17772 

-

2,698 
185 ,008* 

> 5yıl 124 4,6620 1,09194    

F1: Bilgisayar Öz-yeterliliği 
< 5 yıl 63 2,9905 1,24508 

-

3,748 
185 ,000** 

> 5yıl 124 3,7597 1,36578    

F2: İnternet Öz-yeterliliği 
< 5 yıl 63 4,5437 1,42595 

-

2,901 
185 ,004** 

> 5yıl 124 5,1835 1,42535    

F3: Çevrimiçi İletişim Öz-yeterliliği 
< 5 yıl 63 3,9937 1,39629 

-

3,195 
185 ,002** 

> 5yıl 124 4,7129 1,48362    

F4: Kendi Kendine Öğrenme Öz-

yeterliliği 

< 5 yıl 63 4,9147 1,41079 -,932 185 ,353 

> 5yıl 124 5,0958 1,16990    

F5: Öğrenen Kontrolü 
< 5 yıl 63 4,8135 1,43892 

-

1,644 
185 ,102 

> 5yıl 124 5,1573 1,30488    

F6: E-öğrenme Motivasyon 
< 5 yıl 63 3,8186 1,55526 

-

1,569 
185 ,118 

> 5yıl 124 4,1935 1,53983       

*<.05 -  **<.0083 

Tablo 4’ e göre interneti 5 yıldan fazla süredir kullanan katılımcıların e- öğrenmeye hazır bulunuşluk 

ortalamalarının 5 yıldan daha az süredir kullananlara göre anlamlı olarak daha yüksek olduğu 

görülmektedir (t(185)=-2.698, p<.05). Alt boyutlar incelendiğinde ise interneti 5 yıldan fazla süredir 

kullanan katılımcıların bilgisayar öz-yeterliliği (t(185)=-3.748, p<.0083), internet öz yeterliliği (t(185)=-

2.901, p<.0083) ve çevrimiçi iletişim öz yeterliliği (t(185)=-3.195, p<.0083) diğerlerine göre anlamlı 

olarak daha yüksek olduğu söylenebilir. 
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Tablo 5. E-Öğrenme Hazır Bulunuşluk Düzeylerinin İnternet Kullanım Becerilerine göre Değişimi 

  KT sd KO F p Fark*** 

E- Öğrenme Hazır Bulunuşluk Gruplar 

arası 
21,838 2 10,919 9,133 ,000* 3>2>1 

Gruplar içi 219,970 184 1,195    

Toplam 241,808 186      

F1: Bilgisayar Öz-yeterliliği Gruplar 

arası 
42,163 2 21,081 12,590 ,000** 3>2>1 

Gruplar içi 308,107 184 1,674    

Toplam 350,270 186      

F2: İnternet Öz-yeterliliği  Gruplar 

arası 
25,653 2 12,827 6,424 ,002** 3>1 - 2>1 

Gruplar içi 367,404 184 1,997    

Toplam 393,057 186      

F3: Çevrimiçi İletişim Öz-yeterliliği  

  

Gruplar 

arası 
27,521 2 13,761 6,564 ,002** 

3>1 – 

3>2 

Gruplar içi 385,707 184 2,096    

Toplam 413,228 186      

F4: Kendi Kendine Öğrenme Öz-

yeterliliği  

Gruplar 

arası 
16,845 2 8,422 5,609 ,004** 

3>1 – 

3>2 

Gruplar içi 276,273 184 1,501    

Toplam 293,118 186      

F5: Öğrenen Kontrolü Gruplar 

arası 
10,435 2 5,217 2,889 ,058  

Gruplar içi 332,307 184 1,806    

Toplam 342,741 186      

F6: E-öğrenme Motivasyon Gruplar 

arası 
21,993 2 10,996 4,755 ,010  

Gruplar içi 425,489 184 2,312    

Toplam 447,481 186      

*<.05 -  **<.0083 *** 1:Temel Düzey, 2:Orta Düzey, 3:İleri Düzey 

 

Tablo 5’ e göre interneti “ileri” düzey kullanan katılımcıların e- öğrenmeye hazır bulunuşluk 

ortalamalarının interneti “orta” düzey ve “temel” düzey kullananlara göre anlamlı olarak daha yüksek 

olduğu, internet “orta” düzey kullanan katılımcıların e- öğrenmeye hazır bulunuşluk ortalamalarının 

“temel” düzey  kullananlara göre anlamlı olarak daha yüksek olduğu görülmektedir (p<.05). Buna 

göre internet kullanım becerisi arttıkça katılımcıların e- öğrenmeye hazır bulunuşluklarının arttığı 

söylenebilir.  Alt boyutlar incelendiğinde ise; interneti “ileri” düzey kullanan katılımcıların bilgisayar 

öz yeterliliği “orta” ve “temel” düzeyde kullananlara göre, interneti “orta” düzey kullanan 

katılımcıların bilgisayar öz yeterliliği “temel” düzeyde kullananlara göre daha yüksek olduğu 

görülmektedir.  Ayrıca interneti “ileri” ve “orta” düzey kullanan katılımcıların internet öz-

yeterliliğinin “temel” düzeyde kullananlara göre daha yüksek olduğu; interneti “ileri” düzey kullanan 

katılımcıların çevrim içi iletişim öz-yeterliliğinin “orta” ve “temel” düzeyde kullananlara göre daha 
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yüksek olduğu; interneti “ileri” düzey kullanan katılımcıların kendi kendine öğrenme öz-

yeterliliğinin  “orta” ve “temel” düzeyde kullananlara göre daha yüksek olduğu bulunmuştur.  

 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Öğretmen adaylarının e-öğrenmeye hazır bulunuşluk düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre 

incelenmesi amaçlanan bu çalışmada öğretmen adaylarının e-öğrenme hazır bulunuşluk düzeylerinin 

“orta” derece olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuç alan yazında yapılan bazı çalışmalar  ile 

benzerlik bazı çalışmalar ile ise farklılık göstermektedir. Aynı şekilde Elçiçek ve Erdemci (2021) de 

yaptıkları çalışmada üniversite öğrencilerinin e-öğrenme hazır bulunuşluk düzeylerinin “orta” düzeyde 

olduğunu bulmuş, ancak Yılmaz, Sezer ve Yurdagül (2019) ve Yurdagül ve Demir (2017) ise 

yaptıkları çalışmalarda üniversite öğrencilerinin e-öğrenme hazır bulunuşluk düzeylerinin “yüksek” 

olduğunu bulmuşlardır. Bunun yanında e- öğrenmeye hazır bulunuşluktan bahsederken alt boyutların 

da incelenmesi gereklidir. Çünkü bilgisayar ve internet öz yeterliliği, iletişim, motivasyon, öğrenen 

kontrolü vb. gibi beceriler öğrencilerin e öğrenme sürecindeki davranışlarını belirlemede önemli bir 

yer tutmaktadır. Bu becerilerin eksikliği öğrencinin e-öğrenme sürecindeki ders katılımlarına ve 

başarılarına etki edebilir (Şahin ve diğerleri, 2018). Bu bağlamda bu çalışmada alt boyutlar 

incelendiğinde tüm alt boyutlarda (bilgisayar öz-yeterliliği, internet öz-yeterliliği, çevrimiçi iletişim 

öz-yeterliliği, kendi kendine öğrenme öz-yeterliliği, öğrenen kontrolü, e-öğrenme motivasyon) 

katılımcıların orta düzey olduğu görülmektedir. Alan yazın incelendiğinde ise Elçiçek ve Erdemci 

(2021)’ nin yaptıkları çalışmada üniversite öğrencilerinin kendi kendine öğrenme ve öğrenen kontrolü 

yeterlilikleri yüksek seviyede, bilgisayar ve internet öz yeterliliği, çevrimiçi iletişim öz yeterliliği ve 

motivasyonlarının orta seviyede olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Yılmaz ve arkadaşları ise (2019) 

üniversite öğrencilerinin motivasyon ve bilgisayar öz-yeterliliğini  “orta” seviyede, internet öz-

yeterliliği, öğrenen kontrolü, çevrimiçi iletişim öz-yeterliliği ve kendi kendine öğrenme 

ortalamalarının “yüksek” seviyede olduğunu bulmuştur.  

Cinsiyete göre incelendiğinde bu çalışmada erkeklerin e-öğrenmeye hazır bulunuşlukları kadınlara 

göre daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Alt boyutlar incelendiğinde de erkeklerin internet öz 

yeterliliği ve çevrimiçi iletişim öz yeterliliği kadınlardan daha yüksektir. Alan yazın incelendiğinde ise 

Yakar ve Yıldırım Yakar (2020) öğretmen adayları ile yaptıkları çalışmada erkek kadınların e-

öğrenme hazır bulunuşluklarının benzer olduğunu bulmuştur.   

Ayrıca bu çalışmada öğretmen adaylarının internet kullanım deneyim süreleri ve internet kullanım 

becerileri arttıkça e-öğrenme hazır bulunuşluklarının da anlamlı olarak farklılaştığı görülmektedir. 

Buna göre internet kullanım deneyimi ve becerisi yüksek olanların e-öğrenmeye hazır 

bulunuşluklarının daha yüksek olduğu söylenebilir.   

Tüm bunlar dikkate alındığında aşağıdaki öneriler yapılabilir; 

E-öğrenme sürecinin başarılı olabilmesi için dönem başında öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyleri 

incelenmelidir. 

Düşük ve orta seviyedeki beceriler (bilgisayar, internet ve çevrimiçi iletişim öz yeterliliği, öğrenen 

kontrolü, kendi kendine öğrenme ve e öğrenme motivasyonu)  geliştirilmelidir. 

Öğretmen adaylarının çevrim içi yürütülen derslerinde ki davranış ve başarıları incelenerek yapılan 

yordamanın geçerliliği incelenmelidir. 
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ÖZET 

Bilgiye ulaşımda ve ulaşılan bilgi iddialarının değerlendirilmesinde en sık kullanılan günümüz 

araçlarından birisi teknolojidir ve bireylerin gittikçe derinleşen bilimsel ve teknolojik gelişmeleri 

anlayabilmesi için bilgi ve teknoloji okuryazarı olmaları gerekir. Söz konusu okuryazarlığın bilgi 

boyutu 1970’lerde Paul Zurkowski tarafından bilgi araçlarını ve kaynaklarını problem çözme amaçlı 

kullanabilmek için sahip olunması gereken beceri ve teknikler olarak ele alınmıştır. Bu bağlamda 

Avustralya Kütüphaneler Konseyi de bilgi ihtiyacını ve kapsamını belirleme, bilgiye doğru şekilde 

erişme, bilgi ve kaynaklarını eleştirel gözle değerlendirme, mevcut bilgiyi yeni bilgi için etkin şekilde 

kullanma, problem çözme ve karar verme, bilgiyi katılımcı vatandaşlık ve sosyal sorumluluk 

amaçlarıyla kullanma gibi boyutlara dikkat çekmiştir. Bilgi ve teknoloji okuryazarlığının teknoloji 

boyutunda ise bilginin araştırılmasında, organizasyonunda, değerlendirilmesinde ve iletişiminde 

teknolojinin araç olarak kullanılması, bilişim teknolojilerinin yönetilmesi ve başka araçlarla 

bütünleştirilmesi, teknoloji kullanımında etik ve yasal süreçlerin farkında olunması gibi yeterliklere 

atıfta bulunulmuştur. Bu doğrultuda, bilgi okuryazarı olan bireylerin teknolojiye de hâkim olmalarının 

gerektiği, bilgi ve teknoloji okuryazarlığı becerilerinin birbirinden bağımsız ele alınamayacağı ve 

teknolojik araçları bilgiye ulaşabilmek adına belirli bir amaç doğrultusunda kullanabilmenin çağımızın 

önemli bir gerekliliği olduğu söylenebilir. Bu değerlendirme bireylere hem yaşam boyu öğrenme hem 

de örgün eğitim süreçlerinde söz konusu okuryazarlık becerilerinin mutlaka kazandırılması gerektiğini 

ortaya koymaktadır. Böyle bir kabulde ilk hareket noktası ise planlanacak öğretim uygulamalarının 

hedefe uygun olup olmadığının ve olası gelişim imkânlarının sağlıklı biçimde değerlendirilebilmesi 

için gereken beceri ölçümünü yapabilmek olacaktır. Bu anlayışla bu araştırmada bilgi ve teknoloji 

okuryazarlığı becerilerinin ölçümüne odaklanılmış ve ilgili becerilerin sağlıklı biçimde ve anlamlı bir 

bağlamda ölçümüne izin verecek analitik bir rubriğin geliştirilebilmesi amaçlanmıştır. Bunun için ilgili 

alan yazında yer alan çalışmalar incelenmiş ve ulaşılan bazı bilgi ve teknoloji okuryazarlığı ölçekleri 

de dikkate alınarak doğrudan beceri ölçümüne odaklanmış bir dizi kategori belirlenmiştir. Söz konusu 

kategoriler kısaca teknolojiyi kullanarak yeteli düzeyde bilgiye ulaşma, dijital içerikleri amaca yönelik 

kullanma, bilgi ve içeriği web 2.0 araçları ile internette paylaşma, kelime işlemci programlarını 

kullanma ve sunu hazırlama şeklinde adlandırılmış ve her bir kategori alt maddeler yardımıyla 

açıklanmıştır. Daha sonra bu kategoriler ve açıklayıcı alt maddeler için ölçüt alınacak beceri düzeyleri 

tanımlanmış ve üç kademeli bir derecelendirme içeren ve bireylerin belirli bir performans üzerinden 

Bilgi ve Teknoloji Okuryazarlığı Becerilerini ölçmeyi sağlayacak analitik bir rubrik geliştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Bilgi ve Teknoloji Okuryazarlığı, Beceri Değerlendirme, Analitik Rubrik. 
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ABSTRACT 

Technology is one of the most frequently used tools today in accessing information and evaluating 

information claims and, individuals need to have information and technology literacy in order to 

understand increasingly deepening scientific and technological development. The information 

dimension of the aforementioned literacy was discussed by Paul Zurkowski in the 1970s as the skills 

and techniques required to use information tools and resources for problem solving. In this context, the 

Australian Libraries Council pays attention to dimensions such as determining the need and scope of 

information, accessing information correctly, critically evaluating information and resources, using 

existing information effectively for new information, problem solving and decision making, using 

information for participatory citizenship and social responsibility purposes. In the technology 

dimension of information and technology literacy, competences such as using technology as a tool in 

the research, organization, evaluation and communication of information, managing and integrating 

information technologies with other tools, being aware of ethical and legal processes in the use of 

technology are referred to. So, it can be said that individuals having information literacy should also 

posses a command of technology and, information and technology literacy skills cannot be handled 

independently of each other. Hence, it is an important requirement of our age to use technological 

tools for a specific purpose in order to reach information. This evaluation reveals that individuals must 

acquire the aforementioned literacy skills in both lifelong learning and formal education processes. In 

such a perspective, the first point of departure will be to measure the skills necessary for a healthy 

evaluation of possible development opportunities and whether the teaching practices to be planned are 

suitable for the target. With this understanding, this research focused on the measurement of 

information and technology literacy skills and aimed to develop an analytical rubric that would allow 

the measurement of related skills in a healthy and meaningful context. For this purpose, the studies in 

the literature were examined, some information and technology literacy scales were obtained and a 

number of categories that directly focused on measurement of related skills were determined. The 

determined categories were briefly named as accessing sufficient information using technology, using 

digital content for a purpose, sharing information and content on the Internet with web 2.0 tools, using 

word processing programs and preparing presentations and, each category was explained with the help 

of sub-items. Then, skill levels to be taken as criteria for these categories and explanatory sub-items 

were defined and, an analytical rubric which includes a three-stage rating that enable to measure 

individuals’ Information and Technology Literacy Skills over a certain performance was developed.   

Keywords: Information and Technology Literacy, Skills Assessment, Analytical Rubric. 

 

GİRİŞ 

İçinde yaşadığımız bilgi çağında bireylerden teknolojiyi etkili biçimde kullanabilmesi (Ezziane, 2007) 

ve karşılaştıkları sorunların üstesinden problem çözme becerilerini kullanarak gelebilmeleri 

beklenmektedir (Albahlal, 2019; Ananiadou ve Claro, 2009). Söz konusu beklenti günümüz eğitim 

anlayışında da karşılık bulmakta ve dijital araçları kullanabilen, bu araçları endüstriyel alanlara entegre 

edebilen bireyler yetiştirmek temel hedefler arasında yer alırken (MEB, 2018) dijital araçların 

öğrenme ortamlarında etkili şekilde kullanımına da öncelik verilmektedir (Elmalı, 2020). Tüm bu 

hedef ve önceliklerin anlaşılabilmesi için öncelikle 21. yüzyıl becerileri ile çerçevesi çizilen öğrenme 

ve yenilenme; yaşam ve kariyer; bilgi, medya ve teknoloji boyutlarındaki yetkinliklere odaklanılması 

gerekmektedir. Bu anlamda, öğrenme ve yenilenme boyutuna bakıldığında problem çözme ve eleştirel 

düşünme, işbirliği ve iletişim, yaratıcılık ve yenilenme; yaşam ve kariyer boyutuna bakıldığında 

esneklik ve uyum, girişim ve öz yönetim, sosyal ve kültürlerarası etkileşim, liderlik ve sorumluluk; 

bilgi, medya ve teknoloji boyutuna bakıldığında ise bilgi, medya, iletişim ve teknoloji 

okuryazarlıklarının ön plana çıktığı görülmektedir (Partnership for 21st Century Skills, 2009).   

21. yüzyıl becerilerini oluşturan bu beceriler ve yetkinlikler bütününün her bir bileşeni anlamlı ve 

önemli olmakla birlikte çağdaş eğitimin dijital araçları kullanabilen bireyler yetiştirme temel hedefi 

(MEB, 2018) dikkate alındığında öncelikle bilgi, medya ve teknoloji boyutundaki bilgi ve teknoloji 

okuryazarlıklarının ele alınması gerektiği ileri sürülebilir. Söz konusu okuryazarlığın bilgi boyutu 
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1970’lerde Paul Zurkowski tarafından bilgi araçlarını ve kaynaklarını problem çözme amaçlı 

kullanabilmek için sahip olunması gereken beceri ve teknikler olarak ele alınmıştır (Hazar, 2019). 

Avustralya Kütüphaneler Konseyi, bu kapsamda bilgi ihtiyacını ve kapsamını belirleme, bilgiye doğru 

şekilde erişme, bilgi ve kaynaklarını eleştirel gözle değerlendirme, mevcut bilgiyi yeni bilgi için etkin 

şekilde kullanma, problem çözme ve karar verme, bilgiyi katılımcı vatandaşlık ve sosyal sorumluluk 

amaçlarıyla kullanma gibi boyutlara dikkat çekmiştir (Bundy, 2004; Shields, 2005). Bu boyutlara 

bilgiye etik ve yasal yollardan erişim sağlayabilme ve doğruluğunu, geçerliğini, uygunluğunu, 

değerlendirebilmek için gereken ilkeleri anlayıp uygulayabilme de eklenebilir (Polat ve Odabaş, 

2008). Dolayısıyla bilgi okuryazarı bireylerin gerçek yaşam durumlarına yönelik uygulamalar 

yapabilecekleri ve ulaştıkları bilgi iddialarının geçerliğini değerlendirebilecekleri varsayılmaktadır 

(Doyle, 1994). 

Teknoloji okuryazarı bireylerden ise ilk aşamada teknoloji hakkında belirli bir temel bilgiye ve 

sonrasında da bilgisayarda çalışabilme, evde, ofiste kullanılan teknolojik cihazların basit sorunlarını 

tespit edip düzeltebilme gibi bazı teknik becerilere sahip olmaları beklenmektedir (Hasse, 2017). 

Teknolojiyle neler yapılabileceğini bilen bu bireylerin, teknolojiyi yetkin bir şekilde işe 

koşabilecekleri ve hangi teknolojiyi ne zaman kullanacakları konusunda gerekçeli kararlar 

verebilecekleri ön görülmektedir (Davies, 2011). Ayrıca bilginin araştırılmasında, organizasyonunda, 

değerlendirilmesinde ve iletişiminde teknolojiyi araç olarak kullanabilecekleri, bilişim teknolojilerini 

yönetebilecekleri ve başka araçlarla bütünleştirebilecekleri, teknoloji kullanımında etik ve yasal 

süreçlerin farkında olabilecekleri varsayılmaktadır (Günay, 2014). Bu bağlamda bilgi okuryazarı olan 

bireylerin teknolojiye de hâkim olmalarının gerektiği (Hazar, 2019), bilgi ve teknoloji okuryazarlığı 

becerilerinin birbirinden bağımsız ele alınamayacağı ve teknolojik araçları bilgiye ulaşabilmek adına 

belirli bir amaç doğrultusunda kullanabilmenin çağımızın önemli bir gerekliliği olduğu söylenebilir 

(Aydın ve Silik, 2018). 

Bu noktada kapsamı oldukça geniş olan teknolojinin öğrenme ortamları bağlamındaki karşılığına yani 

eğitim teknolojilerine de odaklanılmalıdır. Zira eğitim teknolojilerine yapılan büyük yatırımlar zengin 

bir alt yapıya ulaşımı her geçen gün daha çok kolaylaştırmakta, öğrenciler, öğretmenler ve veliler 

kişiselleştirilmiş dijital öğrenme platformlarından eğitici oyunlara ve çevrimiçi kurslara kadar uzanan 

bir yelpazede içinden seçimler yapabilecekleri kapsamlı bir birikimle karşı karşıya bulunmaktadır 

(Escueta ve ark., 2017). Bu birikimin zamandan tasarruf sağlama veya etkili öğrenme sürecini 

destekleme gibi avantajlar sunduğu yadsınamaz ancak söz konusu avantajların gerçeklik 

kazanabilmesi için bireyler gelişi güzel ve bilgisizce kullanıma yönelmemeli, belirli bir düzeyde dijital 

teknoloji bilgisine sahip olmalıdır (Davies, 2011). Dolayısıyla teknoloji okuryazarı bireyler 

yetiştirmek her alanda olduğu gibi eğitim alanında da oldukça değerlidir. 

İlgili alan yazın, bilgi okuryazarlığı ve teknoloji okuryazarlığı modelleri ile yaklaşımlarının beraber ele 

alınma eğiliminin gittikçe arttığını göstermektedir (Ezzianne, 2007). Bu süreç, teknolojinin birçok 

alanda hızla gelişmesi ve toplum üzerindeki etkisinin gittikçe daha çok belirleyici hale gelmesi ile 

pekişmektedir. Zira teknoloji, bilgi için temel bir araç haline gelirken bilginin değerlendirilmesi de 

teknolojinin ana uygulamalarından biri halini almaktadır. Bu birliktelik bazen “Bilgi ve Teknoloji 

Okuryazarlığı (Information and Technology Literacy)” bazen de “Bilgi ve İletişim Okuryazarlığı 

(Information and Communication Technology)” şeklinde gündeme gelmektedir. Ancak bireyin 

teknoloji okuryazarlığını sadece iletişim teknolojileri ile sınırlandırmamak adına ilk kavramın tercih 

edilmesi kapsamın daha sağlıklı bir hale getirilmesine katkı sağlayacaktır.  

Günümüz teknolojisinin paradigma değişimleri teknolojinin toplum tarafından algılanma biçimini de 

etkilemekte (Dağhan ve ark., 2017) ve bu değişimler, bilgi işleme sürecinin çevre ile entegrasyonunu 

geliştirirken temel bilgi ve teknoloji becerilerini hem akademide ve iş hayatında hem de günlük 

yaşamlarında bireylere daha büyük katkı sağlayacak hale getirmektedir. Bu şekliyle çağdaş 

toplumların hemen her kurumunda vazgeçilmez bir gereksinime dönüşen bilgi ve teknoloji 

okuryazarlığının öğretim programlarının ana içeriğine entegrasyonun da ötesinde temel bir yetkinlik 

olarak ele alınması yönünde güçlü bir eğilim vardır (Ezzianne, 2007). Aslında bireyler bu temel 

yetkinlikleri (elektronik tablolar hazırlama, veri tabanları hazırlama veya gönderme yoluyla kelime 

işleme) örgün öğretim süreçleri dışında da öğrenebilir. Öğretmenler derslerini gelişmiş pedagojik 
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etkinlikler bağlamında yapılandırmaya yöneldikçe bilgi ve teknoloji okuryazarlığı becerilerini 

geliştirme ve uygulama şanslarını artırabilir (Gelen, 2017). Ancak yine de tüm bu becerilerin örgün 

eğitim süreçlerine entegrasyonunun sağlanması ve doğrudan temel hedefler arasında yapılandırılması 

gelişimin hem sistematik hale getirilmesi hem de bütün toplum katmanlarına yayılabilmesi açısından 

önemlidir.  

Bilgi ve teknoloji okuryazarlığı becerilerinin bu şekilde örgün öğretimin bir parçası ve hedefi olarak 

ele alınması söz konusu becerilerin gelişim süreçlerinin izlenmesini dolayısıyla sağlıklı bir ölçme ve 

değerlendirmenin yapılmasını gerektirmektedir. Bunun içinse bireylerin söz konusu okuryazarlık 

becerilerini bütüncül olarak sergileyebilecekleri ve performanslarıyla ilgili dönütler alabileceği 

süreçler planlanmalıdır. Ancak ilgili alan yazında yer alan ölçme araçlarına bakıldığında (Adıgüzel, 

2011; Bircan, 2022; Çevik ve Şentürk, 2019; Hazar, 2019; Knight, 2006; Oakleaf, 2009) genellikle tek 

bir okuryazarlığa (bilgi okuryazarlığı veya teknoloji okuryazarlığı) odaklanıldığı ve becerilerden 

ziyade becerilere dair algıların veya beyanların ölçümüne elverişli likert tipli ölçeklerin ön plana 

çıktığı görülmektedir. Oysa, yukarıda da ifade edildiği gibi hedef beceriler bütüncül olarak ve daha 

çok uygulamaya dayalı bağlamlarda ölçülmeli bunun için de süreç değerlendirmesine izin verecek 

rubriklere odaklanılmalıdır. Bu araştırmada, bu anlayışla, bilgi okuryazarlığı ile teknoloji 

okuryazarlığı becerilerinin bir arada bütüncül olarak ele alınmasına izin verecek ve söz konusu 

becerilerin performansa dayalı ölçümünü mümkün hale getirecek analitik bir rubriğin geliştirilmesi 

amaçlanmıştır.  

 

YÖNTEM 

Bu araştırmada, bilgi ve teknoloji okuryazarlığı becerilerinin uygulamaya dayalı ölçümünde 

kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir analitik rubrik geliştirilmiştir (Ek 2). Rubrikler kontrol 

listelerinden farklı olarak bireylerin çalışmalarını değerlendirmede kullanılan derecelendirme 

ölçekleridir ve önceden belirlenmiş bir dizi performans kriterinden oluşan puanlama kılavuzları olarak 

da tanımlanabilir (Mertler, 2001).  Bütüncül ve analitik olabilen rubriklerin analitik türlerinde önce 

ürün veya performans anlamlı parçalara ayrılarak bu bileşenler puanlanır, sonra da bileşenlerin toplam 

puan hesabı yapılır (Moskal, 2000). Dolayısıyla analitik rubriklerde bir performansın her bir 

bileşeninin farklı bir ölçek ile değerlendirilmesi söz konusudur. Araştırmada esas alınan rubrik 

geliştirme süreci aşağıda aşamalı olarak sunulmuştur.   

Analitik Rubriğin Geliştirilmesi 

Analitik rubriğin geliştirilmesi sürecinde Andrade (2001)’in önerdiği aşamalar izlenmiş ve her bir 

aşamada atılan adımlar aşağıda sunulmuştur: 

1.Performansı belirlemede kullanılacak ölçütlerin listelenmesi: Analitik rubrikte yer alması 

gereken bilgi ve teknoloji okuryazarlığı becerilerine dair ölçütler alan yazındaki ilgili çalışmalar 

(Oakleaf, 2009; Knight, 2006; Çevik ve Şentürk, 2019; Bircan, 2022; Adıgüzel, 2011; Hazar, 2019) 

incelenerek belirlenmiştir. Ayrıca bilgi ve teknoloji okuryazarlığına dair teorik açılımlar gözden 

geçirilmiş ve tüm bunlar ışığında ihtiyaç duyulan bilgiyi bulma, anlama, düzenleme, değerlendirme ve 

bu yetenekleri dijital teknolojiyi yetkin bir şekilde kullanarak elektronik tablolar, veri tabanları ve 

kelime işleme yoluyla paylaşma becerilerine odaklanılabileceği görülmüştür (Davies, 2011; Schields, 

2004; Ezzianne, 2007). 

2.Hangi rubrik türünün kullanılacağına karar verilmesi: Geliştirilecek rubrik türünü belirleme 

aşamasında önce bütüncül ve analitik rubriklerin amaçları ve doğaları gözden geçirilmiştir. Bu 

araştırmada odaklanılan amacın bireylerin sadece bütün performanslarına değil de performanslarının 

anlamlı her bir bileşenine dair değerlendirme yapabilmek olduğu dikkate alınarak analitik rubriklerin 

(Moskal, 2000) tercih edilebileceği görülmüştür. 

3.Performans düzeylerinin belirlenmesi ve düzey tanımlarının yapılması: Performans 

düzeylerinin en iyiden en kötüye doğru belirlenip puanlanmasına karar verilmiş, bunu yaparken de 

olabildiğince objektif ifadeler kullanılmaya çalışılmıştır. Puanlamada Moskal (2000) tarafından 

önerilen 0, 1, 2 değerleri tercih edilmiş, düzeyler "İyi (2 puan)", "Kabul edilebilir (1 puan)" ve "Zayıf 
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(0 puan)" şeklinde belirlenmiştir. Puanlamada sağlıklı ve güvenilir sonuçların elde edilebilmesi için 

her bir düzeyin performansı mümkün olduğunca detaylı biçimde tanımlanmıştır. Mesela, “Bilgiye 

bilişim teknolojileriyle erişim sağlar” becerisi için iyi düzeyi (2 puan) "Bilişim teknolojisi araçlarını 

kullanarak yeterli bilgiye erişim sağlar" şeklinde, kabul edilebilir düzeyi (1 puan) "Bilişim teknolojisi 

araçlarını kullanarak bilgiye erişim sağlar ancak bu bilgi tam olarak yeterli değildir” şeklinde, zayıf 

düzeyi (0 puan) ise "Bilgiyi erişim sağlarken bilişim teknolojisi araçlarını kullanmaz." şeklinde 

tanımlanmıştır. 

4.Uzman görüşünün alınması: Geliştirilen ilk taslak iki ölçme ve değerlendirme uzmanının görüşüne 

sunulmuş ve alınan dönütler ışığında bazı düzey tanımları daha açık ve ayrık hale getirilerek analitik 

rubriğin pilot uygulama versiyonuna son şekli verilmiştir. Rubriğin uzman görüşleri doğrultusunda 

şekillendirilen bu formunda Bilgi ve Teknoloji Okuryazarlığı üç beceri alanı ile ele alınmıştır. 

Problemin çözümüne yönelik yeterli bilgiye bilişim teknolojilerini kullanarak erişim sağlar: Bu beceri 

altında “Bilgiye bilişim teknolojileriyle erişim sağlar” ve “Bilgiye farklı web kaynaklarını kullanarak 

erişim sağlar” maddelerine yer verilmiştir. Bu maddeler ile öğrencilerin bilgiye eriştikleri araçlar ve 

kaynakları inceleme becerilerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. 

Dijital içerikleri amacına yönelik kullanır: Bu beceri altında “Ulaştığı bilgileri tematik olarak analiz 

eder, seçer ve sentezleyerek kullanır”, “Dijital öğrenme araçlarıyla çalışmalar yapar” ve “Bilgi ve 

içerikleri dijital araçlar ile paylaşır” maddelerine yer verilmiştir. Bu maddeler ile öğrencilerin eriştiği 

bilgileri kullanma, dijital öğrenme araçlarıyla çalışma ve paylaşım becerilerinin incelenmesi 

amaçlanmıştır. 

Sunum programlarında sunu hazırlar: Bu beceriye altında “Sayfa düzeni”, “Başlık”, “İçeriğin düzeni”, 

“Dil ve Anlatım” ve “Yazım ve Noktalama” maddelerine yer verilmiştir. Bu maddeler ile öğrencilerin 

sunum hazırlama becerilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

    Pilot Uygulama 

Araştırmanın pilot uygulaması Konya’nın Akşehir ilçesinde bulunan Bahçelievler Ortaokulu’ndaki 

7/A sınıfında yer alan 20 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmacılar tarafından öğrencilere 7. Sınıf 

Fen Bilimleri “Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm” konusunun “Geri Dönüşüm” kazanımlarına yönelik 

bir senaryo verilmiştir (Ek 1). Öğrenciler verilen senaryo doğrultusunda bilgisayar laboratuvarında 2 

ders saati boyunca çalışma yürütmüş ve bu süreç araştırmacılar tarafından takip edilmiştir. 

Gerçekleştirilen pilot uygulamada, geliştirilen analitik rubrik yardımıyla değerlendirilebilecek 20 adet 

öğrenci performans ürünü elde edilmiş ve bu ürünler 2 araştırmacı tarafından bağımsız şekilde 

değerlendirilmiştir. 

 

Geçerlilik 

Yukarıda ana hatlarıyla sunulan adımlar ve pilot uygulama tamamlandıktan sonra geliştirilen analitik 

rubrik formunun geçerlik değerlendirmesi yapılmıştır. Bu aşamada Moskal (2000)’ın önerdiği içerik 

ve yapı geçerliliklerine odaklanılmıştır.  

1.İçerik Geçerliliği 

İçerik geçerliği, ölçek ile ölçülmek istenilen özelliklerin birbirleriyle anlamlı şekilde ilişkili olmasıyla 

ve ölçekteki her bir maddenin ölçmenin amacına belirli bir düzeyde hizmet etmesiyle sağlanır 

(Yeşilyurt ve Çapraz, 2018). Rubriklerde içerik geçerliliğinin sağlanabilmesi için şu üç soruya cevap 

verilmesi gerekir (Moskal, 2000): 

Değerlendirme ölçütlerinin herhangi bir hedef dışı içeriği var mı?  

Değerlendirme ölçütleri, hedef içeriğin tüm yönlerini ele alıyor mu? 

Planlanan uygulamada rubrikle değerlendirilebilecek ancak gündem edilmemiş bir içerik var mı?  

 Uzman görüşleri ve ilgili alan yazında ortaya konulan teorik tartışmalar ışığında yapılan 

değerlendirmede geliştirilen rubrikte yer alan ölçütlerin hedeflenen okuryazarlık becerilerinin dışına 
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çıkmadığı görülmüştür. Ayrıca amaca yönelik bilgiyi bulma, anlama, yorumlama, değerlendirme, 

analiz etme ve bu bilgiyi teknoloji araçları ile yetkin bir şekilde kullanıp paylaşabilme becerileri 

kapsamında hedef içeriği tüm yönleriyle ele aldığı da değerlendirilmiştir. Son olarak 

değerlendirilebilecek içeriklerin planlanan uygulamada tamamıyla ele alındığına ve her bir ölçüt için 

uygulama içeriği tasarlanabileceğine karar verilerek geliştirilen analitik rubriğin içerik geçerliğine 

sahip olduğu kanısına ulaşılmıştır. 

2.Yapı Geçerliliği 

Yapı geçerliliği, ölçekten elde edilen sonucun ne ile bağlantılı olduğunun açıklanmasını sağlar ve 

hazırlanan ölçek maddelerinin belirlenen yapıları ne derece doğru ölçtüğü ile ilgilidir (Akyüz, 2018). 

Yapılar/kavramlar bireylerin iç dünyasının bir parçasıdır, ortaya konulan ürünler ve açıklamalar 

yoluyla açığa vurulur ve onlar üzerinden değerlendirilir. Mesela herhangi bir soruya verilen cevap 

doğru olsa bile bireyi o cevaba götüren süreçler ve kavramlar görünür değilse bu durumda ilgili yapıya 

dair sağlıklı bir yeterlik değerlendirmesi yapılamaz. Zira doğru cevaba yanlış bir mantıkla ulaşılmış da 

olunabilir ve bu nedenle hem ürünlerin hem de süreçlerin ele alınması gerekir. Bu anlamda, bir 

rubriğin yapı geçerliğinin değerlendirilebilmesi için ürünlere ve süreçlere işaret eden ölçütleri olup 

olmadığına, hedef yapılarla ilgisiz ve ölçme amacına hizmet etmeyen ölçütler içerip içermediğine 

bakılmalı dolayısıyla şu iki soruya cevap aranmalıdır (Moskal, 2000):   

Hedeflenen yapının tüm önemli yönleri puanlama ölçütleriyle değerlendiriliyor mu? 

Hedeflenen yapıya uygun olmayan herhangi bir değerlendirme ölçütü var mı? 

Bu sorular araştırma konusu rubriğin geliştirilme süreci de dikkate alınarak değerlendirilmiştir. 

Geliştirme sürecinde önce ölçmenin amacının ve bu amaç doğrultusunda bilgi ve teknoloji 

okuryazarlığının içerdiği önemli becerilerin tanımlandığı, sonra her bir beceri için ölçüt oluşturularak 

hedeflenen yapının tüm yönlerinin puanlamaya konu edildiği ve bu şekilde hedef yapı ile anlamlı 

ilişkisi olmayan ölçütlerin rubrikte yer almasının da önüne geçildiği görülmüştür. Bu değerlendirme 

ışığında geliştirilen rubriğin yapı geçerliğine sahip olduğu kanısına varılmıştır. 

Güvenilirlik 

Geliştirilen analitik rubriğin geçerlik değerlendirmesi tamamlandıktan sonra güvenirlik analizine 

geçilmiştir. Güvenirlik, puanlamada tutarlılık anlamına gelir (Moskal ve Leydens, 2000) ve bir ölçme 

aracında bağımsız bireylerin ölçüm sonuçlarının benzer olması güvenirlik için önemli bir ölçüdür. Bu 

araştırmada bu kabulle hareket edilmiş ve değerlendirmeciler arası güvenirlik için Mulaik (1989)’in 

uyum indeksi formülü kullanılmıştır. 

Uyum İndeksi = (Toplam uyuşma sayısı) / (Toplam değerlendirme sayısı) * 100 

Değerlendirmeciler arası güvenirlik analizi için pilot uygulamada elde edilen öğrenci ürünleri 

geliştirilen analitik rubrik yardımıyla ve 2 araştırmacı tarafından bağımsız şekilde puanlanmıştır. Daha 

sonra araştırmacıların rubrikte yer alan her bir madde için öğrenci ürünlerine verdikleri puanlar 

tablolaştırılarak uyum indeksleri yukarıda verilen formül uyarınca hesaplanmış [(154/200) * 100] ve  

% 77 değerine ulaşıldığı görülmüştür. Mulaik’in (1989) güvenirlik için uyum indeksinin %75’ten fazla 

olması gerektiğine dair beyanı dikkate alındığında ulaşılan değerin kabul edilebilir düzeyde olduğu 

söylenebilir. Bu sonuca rubrik geliştirme sürecinde puanlama kategorilerinin mümkün olduğunca iyi 

belirlenmiş ve aralarındaki farkların da açık hale getirilmiş olmasının katkı sağladığı 

değerlendirilmiştir.  

 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Çağdaş eğitim anlayışında bireylerden bilgiyi bulmaları, anlamaları, değerlendirmeleri, analiz etmeleri 

kısaca yapılandırmaları ve bu becerileri dijital öğrenme araçları yoluyla işleyip paylaşabilmeleri 

istenmektedir (Hamarat, 2019). Bu beklenti bilgi ve teknoloji okuryazarlığı becerilerini gündeme 

getirmekte (Ezziane, 2007) ve söz konusu becerilerin sağlıklı bir şekilde ölçümü büyük önem arz 

etmektedir. Bu araştırmada geliştirilen analitik “Bilgi ve Teknoloji Okuryazarlığı Becerileri 
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Değerlendirme Rubriği” ile bu ihtiyaca yönelik bir adım atılmıştır. Rubrik geliştirilirken Andrade’nin 

(2001) önerdiği basamaklar izlenmiş, pilot uygulama gerçekleştirilerek geçerlik ve güvenilirlik 

analizleri yapılmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonrasında geliştirilen rubriğin içerik ve yapı geçerliği 

ile güvenirlik düzeyinin kabul edilebilir seviyede olduğu kanısına ulaşılmıştır. Bu sonuçlar ışığında 

bireylerin bilgi ve teknoloji okuryazarlığı becerilerinin performansa dayalı ve sağlıklı biçimde 

ölçümüne izin veren geçerli ve güvenilir bir rubriğin geliştirildiği söylenebilir. Alan yazında yer alan 

ölçeklerin önemli bir bölümünün ilgili becerilerden ziyade becerilere dair beyanların ve algıların 

ölçümüne yöneldiği dikkate alındığında geliştirilen bu rubrik ile alandaki önemli bir boşluğun 

doldurulduğu ileri sürülebilir. 
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Ek 1.Pilot Uygulama Yönergesi 

Sevgili öğrenciler, lütfen aşağıda yer alan problem durumuna yönelik yönerge adımlarını takip ederek 

sizden istenenleri yerine getiriniz. Şimdiden teşekkür ederiz. 

Problem Durumu: Geri dönüşümün önemini araştırır ve yeniden kullanılabilecek eşyaları ihtiyacı 

olanlara ulaştıracak proje tasarlar. 

Aşağıda yer alan soruların cevaplarını araştırınız. Ulaştığınız bilgilerin kaynaklarını mutlaka 

belirtiniz. 

Geri dönüşüm nedir?  

Geri dönüştürülebilen ve geri dönüştürülemeyen ürünler nelerdir? 

Ülkemizde geri dönüşüm çalışmaları nasıl yürütülmektedir? 

Ülkemizde geri dönüşüme katkı sağlayan kuruluşlar hangileridir? 

Bizler geri dönüşüme nasıl katkı sağlayabiliriz? 

Ulaştığınız bilgileri düzenleyerek bir metin hazırlayınız ve bu metni bir sunu haline getiriniz.  

Sunumunuzu hazırlarken oluşturduğunuz metni resim, tablo, grafik vb. ile zenginleştiriniz.  

Yeniden kullanılabilecek eşyaların ihtiyacı olan insanlara ulaştırılabileceği bir proje 

tasarlayınız. Bu projeyi metin, resim, tablo, grafik vb. ile zenginleştirerek bir sunum şeklinde 

açıklayınız. 

B ve C maddelerinde hazırladığınız sunuları birleştiriniz. 

D maddesinde hazırladığınız sunuyu PDF formatına dönüştürünüz.  

Hazırladığınız PDF formatını öğretmeninizle dijital ortamda paylaşınız. 

 

Ek 2.Bilgi ve Teknoloji Okuryazarlığı Becerileri Değerlendirme Rubriği 

Özellik/Derece İyi (2) Kabul Edilebilir (1) Zayıf (0) 
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Bilgiye bilişim 

teknolojileriyle 

erişim sağlar. 

Bilişim teknolojisi 

araçlarını 

kullanarak yeterli 

bilgiye erişim 

sağlar. 

Bilişim teknolojisi 

araçlarını kullanarak 

bilgiye erişim sağlar 

ancak bu bilgi tam 

olarak yeterli değildir. 

Bilgiye erişim 

sağlarken bilişim 

teknolojisi araçlarını 

kullanmaz. 

Bilgiye farklı 

web 

kaynaklarını 

kullanarak 

erişim sağlar. 

Problemin 

çözümüne yönelik 

bilgilere farklı web 

kaynaklarından 

erişir. 

Problemin çözümüne 

yönelik bilgilere tek 

web kaynağından 

erişir. 

Problemin 

çözümüne yönelik 

bilgilere erişirken 

web kaynağı 

kullanmaz. 

D
ij

it
a

l 

iç
er

ik
le

ri
 

a
m

a
cı

n
a

 

y
ö

n
el

ik
 

k
u
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n
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Ulaştığı bilgileri 

tematik olarak 

analiz eder, seçer 

ve sentezleyerek 

kullanır. 

Ulaştığı bilgileri 

önce analiz eder, 

sonra sentezler, 

düzenler ve 

kullanır. 

Ulaştığı bilgileri analiz 

etmeden birleştirir ve 

kullanır. 

Ulaştığı bilgileri 

anlamlı şekilde 

birleştirmeden 

kullanır. 
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Dijital öğrenme 

araçları ile 

çalışmalar 

yapar. 

Dijital öğrenme 

araçları ile resim, 

tablo ve grafik 

çalışmalarını 

hatasız yapabilir. 

Dijital öğrenme 

araçları ile resim, tablo 

ve grafik çalışmalarını 

bazı küçük hatalarla 

yapabilir. 

Dijital öğrenme 

araçlarında resim, 

tablo ve grafik 

çalışmalarını 

yapamaz. 

Bilgi ve içerikleri 

dijital araçlar ile 

paylaşır. 

Oluşturduğu 

dokümanı dijital 

araçlar yoluyla 

farklı dosya 

uzantıları şeklinde 

paylaşabilir. 

Oluşturduğu dokümanı 

dijital araçlar yoluyla 

sadece hazırladığı 

dosya uzantısı şeklinde 

paylaşabilir. 

Oluşturduğu 

dokümanı dijital 

araçlar yoluyla 

paylaşamaz. 
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Sayfa düzeni Sunumun sayfa 

düzeni tamamen 

uygundur. 

Sunumun sayfa düzeni 

çoğunlukla uygundur 

ancak eksiklikler 

vardır.  

Sunum sayfa 

düzenine dikkat 

edilmeden 

hazırlanmıştır. 

Başlık Başlık konu 

içeriğine uygundur 

ve doğru düzende 

yazılmıştır.  

Başlık konu içeriğine 

uygundur ancak yazım 

düzeni yanlıştır. 

Başlık konu 

içeriğine uygun 

değildir. 

İçeriğin düzeni  Metin konuya 

uygundur, 

mantıksal 

tutarlılığa ve 

bütünlüğe sahiptir. 

Metin konuya uygundur 

ancak mantıksal 

tutarlılık ve bütünlük 

tam olarak 

sağlanmamıştır. 

Metin konuya uygun 

değildir, mantıksal 

tutarlılığı ve 

bütünlüğü yoktur. 

Dil ve anlatım Sözcükler doğru 

anlamlarında ve 

yerlerinde 

kullanılmış, 

anlatımda akıcılık 

sağlanmıştır. 

Sözcükler doğru 

anlamlarında ve 

yerlerinde 

kullanılmıştır ancak 

akıcılığı zayıflatan 

anlatım bozuklukları 

vardır. 

Hatalı sözcük 

kullanımları 

yapılmış, anlatımda 

akıcılık 

sağlanamamıştır. 

Yazım ve 

noktalama 

Sunu içerisinde 

uygun yazım ve 

noktalama 

işaretlerini 

kullanmıştır. 

Sunu içerisinde yazım 

ve noktalama 

işaretlerinde bazı 

eksiklikler vardır. 

Sunu içerisinde 

yazım ve noktalama 

işaretlerine dikkat 

edilmemiştir. 
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ÖZET 

Enerji güvenliği giderek daha önemli bir konu haline gelmektedir. Günümüzde başta devletler olarak 

üzere dünya kamuoyunun büyük çoğunluğunun bunun bilincinde hareket ettiği gözlemlenmektedir. 

Siyasi otoritelerin bir dizi politik uygulamalarını bu kapsamda ele almak mümkündür. Ama yine de 

bunlardan elde edilen çıktıların niteliği ve niceliği tartışmalıdır. Çünkü söz konusu uygulamaların 

enerji güvenliğiyle ilişkili sorunların giderilmesine yönelik kalıcı çözümler üretmediği özellikle son 

dönemde açıkça anlaşılmıştır. Politik uygulamaların toplum nezdinde tam olarak benimsenmemesi 

bunun başlıca nedenlerindendir. Bu bağlamda çalışma, toplumların bu konu hakkındaki bilinç 

düzeyleri politik uygulamaların etkinliğiyle şüphesiz doğrudan bağlantılı olduğu iddiasındadır. 

Dolayısıyla enerji güvenliği sorununun stratejik bir bakış açısıyla çok yönlü olarak ele alınması 

gerektiğini ifade etmek mümkündür. Bu doğrultuda ilk olarak reaktif bir yaklaşımın terk edilerek 

proaktif anlayışın benimsenmesi gerekmektedir. Enerji güvenliğinin farkındalığıyla ilişkili olarak 

toplum bilincinin arttırılmasını proaktif yaklaşım çerçevesinde ele almak mümkündür. Çalışmada 

enerji güvenliğine temel eğitim düzeyinde yer verilmeye başlanmasının bilinç düzeyinin toplum 

genelinde arttırılmasında önemli rol oynayacağına inanılmaktadır. Bu süreçte öğretmen yetiştirme 

lisans ve lisansüstü programlarına önemli sorumluluklar düşmektedir. 

Anahtar Sözcükler: Enerji Güvenliği, Temel Eğitim, İlköğretim, Sosyal Bilgiler, Okul Öncesi 

 

ABSTRACT 

Energy security is becoming an increasingly important issue. Today, it is observed that especially the 

states, act with this awareness. It is possible to consider a number of political practices of political 

authorities in this context. However, the quality and quantity of the outputs obtained from these are 

still controversial. Because it has recently been clearly understood that the said applications do not 

produce permanent solutions for the elimination of problems related to energy security. One of the 

main reasons for this is that political practices are not fully adopted by the society. In this context, the 

study claims that the consciousness levels of societies on this issue are undoubtedly directly related to 

the effectiveness of political practices. Therefore, it is possible to state that the energy security 

problem should be addressed from a strategic point of view from a multi-faceted perspective. In this 

direction, first of all, a reactive approach should be abandoned and a proactive approach should be 

adopted. It is possible to consider raising public awareness in relation to energy security awareness 

within the framework of a proactive approach. It is believed that starting to include energy security at 

the basic education level in the study will play an important role in raising the awareness level of the 
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society. In this process, important responsibilities fall on teacher training undergraduate and graduate 

programs. 

Keywords: Energy Security, Basic Training, Primary Education, Social Studies, Preschool 

 

GİRİŞ 

Toplumsal yaşama geçiş sürecinin en önemli dinamiklerinden birisi olan güvenlik konsepti, 

günümüzde halen daha kritik alanların başında yer almaktadır. Bununla birlikte güvenlik konseptinin 

sınırlarının geçmişe kıyasla son dönemde ciddi ölçüde genişlediğine tanıklık edilmektedir. Güvenliğin, 

çeşitli disiplinlerce farklı boyutlarda ele alınması şüphesiz yaşanan gelişimin bir sonucudur. Fakat 

güvenliğin en önemli odak noktası yine de birey ve ilişkili özneler olmaya devam etmektedir. Yakın 

tarih baz alındığında genişleyen ölçeğiyle birlikte daha fazla önem kazanan bir konu da enerji 

güvenliğidir. İlk zamanlarda güvenlik sektörleri arasında yer verilmeyen enerji güvenliği, son yıllarda 

giderek daha önemli hale gelmeye başlamıştır. Öyle ki literatür ışığında enerji güvenliğinin sektörler 

üstü bir niteliğe büründüğü bile iddia edilebilirdir. En başta, uluslararası sistemin egemen aktörleri 

olarak genel kabul gören devletlerin yaşamsal çıkarlarını temsil eden alan ve politikalarında enerji 

konusuna vermiş oldukları önem bunun göstergelerindendir. 

Devletlerin fonksiyonel işlevselliği, bir çok açıdan canlı yaşamıyla özdeşleştirilmektedir. Bu bağlamda 

Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi kuramının bir bakıma devletler için de geçerliliği olduğunu ifade 

etmek mümkündür. Dolayısıyla devletlerin birincil ihtiyaçları çerçevesinde temel gereksinimlerini 

karşılaması kritik bir unsur haline gelmektedir. Şüphesiz bunların başında hayatta kalmak yer 

almaktadır. Çünkü devlet-toplum ilişkisi göz önüne alındığında bunlardan birisinin yok olması 

diğerinin de ortadan kalması demektir. Enerji güvenliğinin rolü bu noktada ortaya çıkmaktadır. 

Toplumların temsilcisi olan devletler şüphesiz durumun bilincindedir. Enerji güvenliğine atfedilen 

önem ve politik uygulamalar bunun göstergelerindendir. Buna karşın politik uygulamaların enerji 

güvenliği bağlamında etkinliği tartışmalıdır. Çünkü bu kapsamdaki politikaların ya sorunu tam 

anlamıyla çözmediğine ya da hiçbir etki oluşturmadığına sıkça tanıklık edilmektedir. 1973 Petrol Krizi 

sonrasında çeşitlendirme stratejisi bağlamında doğal gazın 2000’li yıllardaki enerji krizlerinin baş 

aktörü haline gelmesini bu kapsamda ele almak mümkündür. Dolayısıyla bu noktada yeni çözüm 

arayışları devreye girmektedir. Bu doğrultuda ilk olarak sorunun tanımlanması ve çözüm arayışları 

noktasında konunun bugüne kadar ki olan süreçtekinden farklı güncel perspektif ve yaklaşımlardan ele 

alınması gerekmektedir. Kısacası reaktif yaklaşımlar terk edilerek proaktif bir anlayışın benimsenmesi 

gerekmektedir. 

Günümüzde bireylerin temsilcisi siyasi otoritelerin söylemlerinde, proaktif anlayışın benimsendiğine 

yönelik ifadelere sıkça rastlanmaktadır. Buna karşın pratikte bu durumun tam anlamıyla geçerli 

olmadığı görülmektedir. Dolayısıyla proaktif olarak nitelendirilse de siyasi otoritelerce kararlaştırılan 

politikalar, topluma ulaşamamakta ve tabiri caizse tam anlamıyla pratiğe geçirilememektedir. Fakat bu 

durum, toplum-idare arasındaki kopukluk olduğu anlamına da gelmemektedir. Dolayısıyla başlıca 

sorunun idare tarafından uygulamaya konulan politikaların toplum düzeyinde tam olarak 

anlaşılmaması olduğunu ifade etmek mümkündür. Son derece önem taşıyan böylesi bir sorunun 

çözümü ise bireylerden başlayarak toplum düzeyinde enerji güvenliğine yönelik bilinç düzeyinin 

arttırılmasından geçmektedir. Bu bağlamda enerji güvenliği konusunun daha bireylerin temel eğitim 

süreci aşamasında öğretilmeye başlamasını önemli bir çözüm önerisi olarak ele almak mümkündür. Bu 

noktada öğretmen ve eğitimci adaylarına önemli sorumluluklar düşmektedir. Bu doğrultuda en kritik 

sorumluluk ise şüphesiz eğitimci yetiştiren yükseköğretim kurumlarınındır. Buna karşın başta Türkiye 

olmak üzere hemen hemen hiçbir ülkedeki eğitimci yetiştiren yükseköğretim kurumlarında enerji 

güvenliği konusuna yer verilmediği gözlemlenmektedir. Tüm bunları ışığında bu çalışmada, 

Türkiye’de temel eğitim düzeyinde öğretmen yetiştiren lisans ve lisansüstü programlarının dersleri 

ışığında seçilen kurumların enerji güvenliği konusundaki yaklaşımları analiz edilmektedir. 

 

 



6th INTERNATIONAL EDUCATION AND INNOVATIVE SCIENCES CONGRESS 

(November 24-25, 2022 / Burdur Mehmet Akif Ersoy University) 
 

295 

Stratejik Enerji Kaynaklarının Güvenlikleştirilmesi 

Enerji güvenliğini son yüzyılın ölümcül sorunu olarak nitelendirmek mümkündür. Bu bağlamda enerji 

güvenliği gibi küresel ölçekteki hayati bir problemin çözümü aşamasında sorunun tahlili ve 

tanımlanması son derece önemlidir. Güvenlikleştirme perspektifinden ele alındığında bu durum daha 

net ortaya çıkmaktadır. Bu doğrultuda Kopenhag Okulu’nun çalışmaları önemli ölçüde yol 

göstericidir. Öyle ki 1990’larda dikkat çekici bir şekilde gelişim gösteren Kopenhag Okulu, özellikle 

Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle birlikte dönüşüm sürecine giren güvenlik anlayışına önemli katkılarda 

bulunmuştur. Ekol haline gelen Okul’un alan yazınına en kritik katkılarından birisi güvenlikleştirme 

teorisidir. Son dönem literatür çalışmalarında güvenlikleştirme teorisi önemli ölçüde popüler araştırma 

konularından birisi haline gelmiştir. Bu bağlamda Kopenhag Okulu’nun alan yazınına en önemli 

katkılarından birisi olan güvenlikleştirme yaklaşımının, dünya genelindeki uluslararası ilişkiler ve 

siyaset bilimi alanındaki çalışmalarda sıklıkla kullanıldığını ifade etmek mümkündür (Baysal ve 

Lüleci, 2015, s. 61). Teori kapsamında kritik önem taşıyan güvenlikleştirme kavramı ilk olarak 1995 

yılında Ole Waever tarafından kullanılmıştır. İnşacı düşünce temeli üzerine yapılandırılan 

güvenlikleştirme teorisi, güvenliği söz-edim (speech act) olarak görmektedir. Bu doğrultuda 

güvenlikleştirme teorisine göre güvenlik konuları, söz-edimler sayesinde birer güvenlik tehdidi olarak 

inşa edilmektedir. Böylece tehdit olarak inşa edilen güvenlik sorunlarına karşı olağanüstü seçeneklerin 

devreye sokulması meşru hale gelmektedir. Dolayısıyla böylesi bir durum karşısında idari otoritenin 

temsilcileri olağanüstü tedbirler almayı tercih ettikleri konuları, öncelikle güvenlik tehdidi olarak 

nitelendirmek suretiyle, devreye sokacakları uygulamaları meşrulaştırma yolunu seçebilmektedir 

(Baysal ve Lüleci, 2015, s. 63). Bir bakıma teori kapsamında, bir konunun güvenlik sorunu olabilmesi 

için öncelikle iktidar gibi otoritelerce konunun tehdit olarak nitelendirilmesi ve söylemlerinde buna 

yer verilmesi gerekmektedir. Enerji güvenliği kapsamında ele alındığında enerjinin güvenlik sorunu 

olabilmesi için iktidarın söylemlerinde tehdit olarak nitelendirilmesi son derece önem taşımaktadır. 

Yakın tarih takip edildiğinde enerji güvenliğiyle ilişkilendirebileceğimiz ciddi boyutlarda krize neden 

olan gelişmeler ışığında sorunların önemli bir kısmının stratejik enerji kaynaklarıyla bağlantılı 

olduğunu ifade etmek mümkündür. Bu bağlamda süreçteki gelişmelerdeki yaşanan olumsuzlukların 

temel nedenlerinden birisi olarak gösterilen stratejik enerji kaynakları konseptinin genel hatlarının 

çizilerek içerik ve kapsamının belirlenmesi gerekmektedir. Son dönemin enerji güvenliği sorunlarıyla 

özdeşleştirilen stratejik kaynakları, herhangi bir dönemde sosyoekonomik gelişimin onlarsız mümkün 

olmadığı ve hemen hemen her alanda insanlık yaşamına doğrudan etkisi olan kaynaklar olarak 

tanımlamak mümkündür (Erkan, 2021, s. 7). Buna karşın hayati önem taşımalarına karşın, bütün enerji 

kaynaklarına, stratejik enerji kaynakları konsepti kapsamında yer verilmemektedir. Çünkü enerji 

kaynaklarının bu kapsamda ele alınması için bir takım nitelikleri taşıması gerekmektedir. Dolayısıyla 

sistematik bir sınıflandırmanın sonucu olarak karşımıza çıkan stratejik enerji kaynakları konsepti 

kapsamındaki ürünlerin belirli kriter ve nitelikler temelinde diğerlerinden ayrıldığını ifade etmek 

mümkündür. Belirleyici olarak nitelendirebileceğimiz söz konusu ayrıştırıcı unsurları başlıca üç 

maddede sıralamak mümkündür. Bu bağlamda stratejik enerji kaynaklarının sosyoekonomik gelişim 

için olmazsa olmaz oluşu, kümülatifliği ve politikleştirme gibi maddeleri söz konusu ayrıştırıcı 

unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır (Erkan, 2021, s. 7). 

Stratejik enerji kaynakları bağlamında ele alındığında günümüzde bu kapsamdaki niteliklerin 

tamamını taşıyan iki önemli enerji kaynağı ön plana çıkmaktadır. Petrol ve doğal gaz söz konusu 

enerji kaynaklarıdır. Buna karşın doğal gazın türevlerinden birisi olarak bilinen sıvılaştırılmış doğal 

gazın da (LNG) son dönem gelişmeleri ışığında bu kapsama dahil edilmesi gerekmektedir. Stratejik 

enerji kaynaklarının nitelikleri çerçevesinde ele alındığında petrol ve doğal gaz gibi LNG’nin de söz 

konusu nitelikleri taşıdığı görülmektedir. Dünya ekonomisindeki büyümeyle söz konusu kaynaklarının 

tüketim oranları arasındaki doğrusal ilişki bu kapsamdaki göstergelerden ilkidir. 2018-2019 yılları 

arasında dünya ekonomisindeki yüzde 3 büyümeyle birlikte aynı dönemde enerji tüketimindeki artışın 

yüzde 2,9 olması bunun göstergelerindendir (Erkan, 2021, s. 8). Bu bağlamda stratejik enerji 

kaynaklarına yönelik talep artışının doğrudan ekonomik gelişimle ilişkili olduğunu ifade etmek 

mümkündür. Bununla birlikte petrol ve doğal gazın özellikle devletlerin dış ilişkilerinde güç 

kazanımına yönelik etki araçlarından birisi olarak kullanılmasını kümülatiflik ulusal güvenlik gibi 
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hayati önemdeki politikaların odağında yer verilmesini de politikleştirme kapsamında ele almak 

mümkündür. 

Stratejik enerji kaynaklarının güvenlikleştirilmesi ise doğrudan son dönem enerji güvenliği 

yaklaşımıyla ilişkilidir. Stratejik olarak nitelendirilen enerji kaynaklarının taşımış olduğu nitelikler 

kendilerine atfedilen önemle ilişkiliyken, enerji güvenliği kapsamında politikleştirilmiş olmaları ise 

tamamen güvenlikleştirilmelerine uzanan gidişatı başlatan unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü 

politikleştirmenin temelinde enerji kaynaklarının toplumlar için taşımış olduğu hayati önem yer 

almaktadır. Dolayısıyla stratejik enerji kaynaklarının güvenlikleştirilen bir konu haline gelmesi bu 

sürecin doğal bir sonucudur. Bir bakıma bu durumu doğrudan enerjinin siyasetle ilişkili bir konu 

haline gelmesiyle de ilişkilendirebiliriz. Öyle ki geçmiş dönemlerin aksine özellikle 20.yy’ın son 

çeyreğinden itibaren enerjinin politik yaşamın bir parçası haline geldiğine tanıklık edilmektedir. Hatta 

iki unsurun birbirinden ayrılmaz şekilde iç içe geçtiği bile iddia edilmektedir. Bu bağlamda Shaffer 

(2009)’ün “Enerji ve politika ayrılmazdır. Enerji trendleri ve uluslararası politika doğal olarak 

bağlantılıdır ve enerji güvenliği ülkelerin dış politika ve ulusal güvenlik politikalarının ayrılmaz bir 

parçası haline gelmiştir” (s. 3) şeklindeki ifadeleri söz konusu düşünceyi doğrular niteliktedir. 

Enerji Güvenliği Kavramı ve Önemi 

Enerji güvenliği başta uluslararası ilişkiler literatürü olmak üzere birçok alanda trend çalışma 

konularından birisi haline gelmektedir. Söz konusu durum tamamen başta stratejik enerji kaynakları 

olmak üzere enerjinin insan yaşamı için taşımış olduğu hayati önemden kaynaklanmaktadır (Erkan, 

2021, s. 21). Bunun bir sonucu olarak enerji, stratejik olarak hayati emtia ve enerjiye erişim ise başta 

devletler olmak üzere tüm toplumların güvenliği için ana unsurlardan birisi haline gelmiştir. Ancak 

literatür bağlamında ele alındığında son dönemdeki en önemli tartışmalardan birisi, enerji güvenliğinin 

ifade ettiği anlam ve içeriği hakkında tam anlamıyla konsensüs sağlanamamasıdır. Konsensüsün 

sağlanamamasının temel nedeni enerji güvenliği konseptiyle ilişkili genel hatların ve kapsadığı 

sınırların belirsizliğidir (Shaffer, 2009, s. 91). Belirsizlik şeklinde nitelendirebileceğimiz bu durum 

enerji güvenliğiyle ilişkili yapılan fazla sayıdaki tanımlamadan kaynaklı olduğu düşüncesi literatürde 

yaygın olarak benimsenmektedir. Ama yine de literatürde konunun olumlu yöndeki bir yaklaşım 

çerçevesinde ele alındığı da görülmektedir. Telli (2016)’de “anlam genişlemesiyle birlikte enerji 

güvenliği Rorschach mürekkep lekesi kişilik testinde olduğu gibi bakanın ne görmek istiyorsa onu 

gördüğü” (s. 222) şeklindeki ifadelerini, zıtlıkların kavramı geliştirdiği olarak yorumlamak bu 

aşamada olumlu yöndeki yaklaşımların örneklerindendir. Güvenlikleştirme teorisinin etkisi bu noktada 

ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda söz konusu yaklaşımın enerjinin güvenlikleştirmesinin açıklanması 

noktasında önemli katkısı olduğunu ifade etmek mümkündür. Buna karşın güvenllikleştirme teorisinin 

kavramın genel hatlarının belirlenmesi noktasında benzer etkiyi yaratmadığının altını çizmek 

gerekmektedir. Güvenlikleştirme çerçevesinde enerjiyle ilişkili tehditlerin farklı yönlerine 

odaklanılması gibi ortaya çıkan görecelilik durumunun enerji güvenliğinin hatlarını belirsiz hale 

getirdiğini ifade etmek mümkündür. Fakat bu aşılamayacak bir sorun değildir. Bu bağlamda enerji 

güvenliğine yönelik bir tanımlamanın salt göreceli tehditler üzerinden değil de dönemin şartlarına 

uygun şekilde sistematik bir formülasyon temelinde kapsamlı şekilde açıklanması çözüm aşamasında 

ciddi kolaylık sağlayacaktır. Böylesi bir yaklaşım doğrultusundaki enerji güvenliği tanımı şüphesiz 

daha geçerli, sınırları belirgin ve kapsayıcı nitelikte olacaktır. Tüm bunlar ışığında enerji güvenliğini, 

enerjinin sürekli olarak güvenilir, temiz ve çeşitli kaynaklardan/ülkelerden uygun miktarlarda ve 

uygun fiyatlarla sağlanması ve yüksek verimlilikte tüketilmesi, yeterli miktarlarda enerji kaynaklarına 

tutarlı fiyat ve istikrarlı bir kaynaktan, fiili olarak tehdit altında olmayan ulaşım imkanları vasıtasıyla 

ve adil dağıtım çerçevesinde erişilebilmesi, ekonominin ihtiyacı olan enerji hizmetlerinin devamlı 

olarak bulunabilmesi ve dünyadaki enerjinin akılcı ve tasarruflu olarak kullanılması olarak tanımlamak 

mümkündür (Telli, 2016, s. 220). 

Enerji güvenliğinin taşımış olduğu hayati önem birçok noktada karşımıza çıkmaktadır. Öyle ki enerji 

güvenliği enerji kaynaklarının kullanımının bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla var 

olmayan ya da kullanılmayan bir kaynak için enerji güvenliğinden söz etmek mümkün değildir. Buna 

karşın enerjinin kullanılmadığı bir zaman ya da alan tarihin hiçbir döneminde olmamıştır. Örneğin 

günümüzdeki enerji kaynaklarının kullanılmadığı ilkel dönemlerde dahil kas gücü insanlık için enerji 
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kaynağı olarak görülmüştür. Benzer şeyleri toplumsal yaşama geçişle birlikte ortaya çıkan devletler 

gibi tüzel kişilikler için de söylemek mümkündür. Nitekim devletler cansız bir tüzel kişilik olarak 

nitelendirilse de işlevsellik bakımından canlı organizmalar gibi hareket eden oluşumlardır. İkisinin de 

temel amacı aynıdır. Bu bağlamda insanlar gibi devletlerin de temel amacının hayatta kalmak olduğu 

göz önüne alındığında enerji kaynaklarının bu noktada kritik önemi ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla 

insan gibi devletlerin de enerji olmadan hayatta kalabilmeleri olanaksız hale gelmektedir. Enerji 

güvenliğinin gerek birey gerekse devletler nezdinde güvenlikleştirilen bir konu haline gelmesi bunun 

göstergelerindendir. 

 

Enerji Güvenliği ve Kaynak Milliyetçiliği 

Enerji güvenliğinin başta devletler olmak üzere toplumlar için önemli hale getiren bir takım unsurlar 

bulunmaktadır. Söz konusu unsurların temel nedeni stratejik enerji kaynaklarının her toplum için 

kolay erişebilir bir şey olmamasıdır. Dolayısıyla enerji güvenliği sorununun en başta kaynaklara 

erişim aşamasında belirgin hale gelmeye başladığını ifade etmek mümkündür. Bununla birlikte sorunu 

daha da derinleştiren bir takım faktörler bu aşamada devreye girmektedir. Söz konusu unsurları 

devletler için stratejik enerji kaynaklarının karşı taraf üzerinde etki yaratma bağlamında araç olarak 

kullanılması ve niteliklerinden kaynaklı olmak şeklinde sınıflandırmak mümkündür. Araçsallaştırma 

bağlamında ele alındığında en önemli enerji güvenliği sorunları kaynak milliyetçiliği temelinde ortaya 

çıkmaktadır (Erkan, 2021, ss. 29-30). Bu bağlamda kaynak milliyetçiliğinin küresel düzeydeki enerji 

sorunlarının en önemli başlıklarından biri haline geldiğini söyleyebiliriz (Click ve Weiner, 2010, s. 

783). 

Kaynak milliyetçiliği anlayışı temelde ülke sınırları içerisindeki stratejik kaynaklara sahip konumdaki 

ekonomilerin, tekellerindeki egemenlik kudretini, yurtdışı menşeili finansörler gibi yatırımcılara karşı 

kullanabilme ihtimalini ifade etmektedir (Click ve Winer, 2010, s. 784). Ekonomileri kaynak 

milliyetçiliğine yönelten bir takım unsurlar bulunmaktadır. Stratejik olarak nitelendirilen bu kaynaklar 

bakımından zengin ekonomilerin başta enerji ve madencilik gibi hayati önemdeki sektörlerdeki 

egemenlik haklarının yurtdışı menşeili finansörler ve özel tüzel kişiliklerden devletin kontrolü 

altındaki organizasyonlara devredilmesiyle bağlantılı söz konusu unsurların belki de en önemlisi fayda 

noktasında ortaya çıkmaktadır. Finansal faydaları bu kapsamda ele almak mümkündür. Brammer ve 

Johnston (2009)’un “Petrol ve diğer emtia fiyatlarının son beş yılda hızla yükselmesi kaynak 

milliyetçiliği için bir katalizör olmuştur” (s. 149) şeklindeki ifadeleri söz konusu düşünceyi 

desteklemektedir. 

Kaynak milliyetçiliği, temelde kontrolün tekrar sağlanması mantığına dayanmaktadır. Bunun için 

kuşkusuz bir devir işlemi zorunludur. Bu noktada harekete geçiren temel dinamik enerji 

piyasalarındaki hareketlerdir. Petrol piyasalarındaki hareketlilik çerçevesinde değerlendirildiğinde bu 

durum daha anlaşılır olacaktır. Örneğin fiyatların düşük seviyelerde seyretmesi veya yatırım yapılacak 

projedeki risk oranının fazla olması gibi durumlardan kaynaklı olumsuz senaryolar karşısında 

devletler, özel sektör temsilcileri ve yurtdışındaki finansörlere girişimcilik yapmalarını fırsat haline 

getirecek şartlar ortaya koymaktadırlar. Bu bağlamda risk ve sorumlulukları üzerinden önemli ölçüde 

atan devlet fayda-maliyet açısından en rasyonel görünen seçimi yapmış olmaktadır. Dolayısıyla 

devletler böylesi bir senaryodan kaynaklanan olası zararları minimal düzeye indirmektedirler. 

Fiyatların artması ve risklerin azalmaya başlamasıyla birlikte ise devletler önemli ölçüde güçlenmeye 

başlarlar. Bunun doğal bir sonucu olarak da devletler büyük oranda egemenliklerini tekrar elde etmeye 

girişirler. Bu süreçte devletlerin yaygın şekilde önceki dönem anlaşmalarını gözden geçirdiklerine 

tanıklık edilmektedir. Çünkü anlaşmaların gözden geçirilmesiyle birlikte devletler karşı tarafların 

girişimleriyle bağlantılı eylemlerini sonlandırmak ya da kısıtlamak güdüsüyle hareket ederler (Shaffer, 

2009, s. 31). Bu ise tamamen sektörde devletin egemenliğinin tahsis edilmesi anlamına gelmektedir. 

Dolayısıyla bu noktada enerji kaynaklarının bir silah haline dönüşümü gibi ciddi bir enerji güvenliği 

sorunu ortaya çıkmaktadır (Erkan, 2021, s. 31). 
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Enerji Güvenliği ve Politik Silah Olarak Stratejik Enerji Kaynakları 

Yakın tarihten itibaren birçok hadisede stratejik enerji kaynaklarının politik bir silah olarak 

kullanılmasına tanıklık edilmektedir. Kaynak milliyetçiliği uygulamalarıyla da ilişkilendirebileceğimiz 

bu kapsamdaki yönelimlere, özellikle 1973 Petrol Krizi sonrasında birçok kez tanıklık edilmiştir. Söz 

konusu dönemdeki petrolden kaynaklanan enerji güvenliği kapsamındaki benzer sorunlara son birkaç 

on yıldan bu yana doğal gaz çerçevesinde de yaygın olarak rastlanmaktadır. Bu bağlamda stratejik 

enerji kaynaklarının politik bir silah olarak kullanılmasının tarihinin petrol krizine uzandığını ifade 

etmek mümkündür. Öyle ki uluslararası kamuoyunca “petrol fiyat şoku” olarak nitelendirilen 

hadisede, petrol silahlaştırılarak tam anlamıyla harp sahalarına sokulmuştur. Kissenger’in yaşanan 

hadiseyle ilişkili; “petrol artık siyasi bir şantaj silahıydı” şeklindeki ifadeleri bunun 

göstergelerindendir (Yergin, 1995, s. 572). Doğal gazın bu yöndeki kullanımı ise sonraki süreçte 

karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda yaşanan bu hadiseyle birlikte enerji güvenliğini sağlamaya 

yönelik girişimler kapsamındaki yönelimlerin ilerleyen yıllarda doğal gazın benzer şekilde 

kullanılmasına bir bakıma zemin hazırladığını ifade etmek mümkündür. Öyle ki enerji güvenliği 

bağlamında geçmiş olumsuz hadiselerden çıkarılan derslerle birlikte dönemin gereklilikleri enerji 

kaynağı olarak doğal gaza yönelimi tetiklemiş ve dünya genelindeki tüketim oranlarında önemli 

ölçüde artış trendi gözlemlenmiştir. Dolayısıyla önemli ölçüde olumsuzlukların giderilmesi 

bağlamında etkili görülse de söz konusu yönelim, enerji güvenliğini kronik hale getiren, yöntem 

bakımından eski olsa da sonuçlar açısından yeni sorunların yaşanmasına ortam hazırlamıştır. 

Sonuç olarak tarihteki örneklerden de görüldüğü üzere stratejik enerji kaynakları araçsallaştırılarak bir 

nevi “silah” haline dönüştürülebilmektedir. Doğal gazın siyasi otoritelerce araçsallaştırılarak silah 

olarak kullanılmasının örneklerine tarihte birçok kez rastlanmaktadır. Bu kapsamda ilk akla gelen 

siyasi otorite şüphesiz Kremlin’dir. Öyle ki Moskova’nın bu yöndeki uygulamaları literatürde dahil 

birçok kez çalışma konusu olarak karşımıza çıkmaktadır. Literatürde bu durum “havuç-sopa taktiği” 

şeklinde nitelendirilmektedir. Havuç-sopa stratejisiyle birlikte Rusya kendisine bağımlı olan 

ekonomilerin üzerinde ciddi baskı yaratabilmektedir. Enerji arz akışındaki kesintileri, tehditleri ve 

fiyat artışlarını bu kapsamda ele almak mümkündür (Erkan, 2021, s. 37). Bu bağlamda söz konusu 

kaynakların üretici ve tüketiciler nezdinde ciddi ölçekte enerji güvenliği sorunu haline dönüşebilme 

potansiyeli taşıdıklarını ifade etmek mümkündür. Görüldüğü üzere bu konu, hassasiyetle analiz 

edilmesi gereken enerji güvenliği sorunlarından birisidir. Çünkü başta petrol ve doğal gaz olmak üzere 

stratejik enerji kaynaklarının dünyanın enerji güvenliğini tehdit eden bir yönü bulunmaktadır (Erkan, 

2021, ss. 38-39). 

Enerji Güvenliğini Sağlamaya Yönelik Stratejiler 

Ağırlıklı olarak stratejik enerji kaynaklarının kullanımında yaşanan ciddi orandaki artışlardan 

kaynaklanan enerji güvenliği sorunları aslında bunun da ötesinde temellere dayanmaktadır. Bu 

bağlamda enerji güvenliği sorunlarının genel olarak tüketimi ciddi oranda artan stratejik enerji 

kaynaklarının tükenme tehlikesi altında oluşu, yenilenemeyen kaynaklar olarak nitelendirilen bu 

kaynakların coğrafi dağılımındaki adaletsizlik, artan ithalat-ihracat bağımlılığı ve çevresel 

olumsuzluklara dayandığını ifade etmek mümkündür. Söz konusu unsurlar enerji güvenliği 

sorunlarının çözümü noktasında son derece kritik önem taşımaktadır. 

Çeşitlendirme Stratejileri 

Enerji güvenliği stratejilerinin çeşitlendirme boyutunu belki de en iyi betimleyen Winston Churchill’in 

“çeşitlilik, yalnızca çeşitlilik” şeklindeki ifadesidir. Bu bağlamda enerji güvenliği politikasının temel 

motivasyonunun stratejik enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi yönünde şekillenmesinin önemli bir 

hamle olduğunu ifade etmek mümkündür (Erkal, 2018, s. 63). Kaynak çeşitlendirilmesi, enerji 

kaynakları türlerinde çeşitlendirme ve kaynak tedarikçisi coğrafyaların çeşitlendirilmesi olarak iki 

düzlemde ele alınabilir (Uğurlu, 2009, ss. 110-111). Bu doğrultuda stratejik enerji kaynakları başlığı 

altındaki türlerin çeşitlendirme girişimlerini, tedarikçiler, taşıma yolları ve nakil hatlarının rotalarını da 

kapsayacak biçimde coğrafyalar şeklindeki üç temel düzlemde değerlendirmek son derece rasyonel bir 

yaklaşımdır. Bununla birlikte çeşitlendirme girişimleri enerji güvenliği sorunlarının çözümünde en 

etkili yöntemlerin başında geldiğini ifade etmek mümkündür. Fakat özellikle 2000’li yılların başından 
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itibaren söz konusu yöntemlerin çözümler bağlamındaki etkisini tartışmaya açan çok sayıda gelişmeye 

tanıklık edilmektedir. Rusya kaynaklı enerji krizlerini bu kapsamda ele almak mümkündür. Buna 

karşın enerji güvenliği sorunlarının çözümü için çeşitlendirme stratejilerinin etkisiz kaldığını iddia 

etmek son derece yanlıştır. Dolayısıyla çeşitlendirme stratejilerinin enerji güvenliği sorunlarının 

çözümünde halihazırdaki en etkin yöntemlerden birisi olarak ele almak mümkündür. Fakat son dönem 

gelişmeleri ışığında söz konusu stratejilerin teorik boyutta etkili olduğu görülmektedir. Daha açık bir 

deyişle çeşitlendirme stratejilerinin teori aşamasında enerji güvenliği sorunlarının çözümüne olumlu 

yönde son derece etkili olduğu tartışmasızken uygulama aşamasında bir takım nedenlerden dolayı 

beklenen sonuçların elde edilemediğini ifade etmek mümkündür. Örneğin uygulama aşamasındaki 

politika yanlışlıkları ve sorunların tam anlamıyla analiz edilememesini bu kapsamda ele almak 

mümkündür. 

Uygulama aşamasında birbiriyle bağlantılı bir takım yanlışlıklar, enerji güvenliği sorunlarının geçici 

olarak giderilmesine ya da etkili bir sonuç alınamayarak yeni tehditlerin ortaya çıkmasına zemin 

hazırlamaktadır. Son dönem gelişmeleri ışığında en önemli yanlışlıkların tek yönlü ya da reaktif 

uygulamalardan ve sorunun tam anlamıyla anlaşılamamasından kaynaklandığı görülmektedir. 

Şüphesiz bu iki unsur birbiriyle doğrudan bağlantılıdır. Tek yönlü ya da reaktif yaklaşımlardan 

kaynaklı en önemli yanlışlıkların başında çeşitlendirme stratejisinin tam anlamıyla uygulanmaması 

gelmektedir. Bu bağlamda mevcut durumdaki sınırlı sayıdaki kaynakların, tedarikçilerin, bölgelerin ve 

nakil güzergahlarının yerini yine aynı nitelikleri taşıyan alternatiflere bırakması yöneliminin 

çeşitlendirme stratejileri kapsamındaki en önemli yanlışlıklardan birisi olarak ifade etmek 

mümkündür. Dolayısıyla bu yanlışlıkların önüne geçilmesi için öncelikle stratejilerin kapsamlı bir 

şekilde planlanması, uygulama aşamasında ise enerji portföyünün fazla sayıda alternatiflerle 

genişletilmesi gerekmektedir. 

Enerji Güvenliği ve Verimlilik 

Enerji güvenliği sorunlarına yönelik çözümler kapsamında, enerji verimliliği önemli bir seçenek 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak benzer kavramlar gibi görünmesine karşın enerji terminolojisinde 

“verimlilik”, tasarrufla aynı anlama gelmemektedir. Daha açık bir deyişle anlamdaş olarak algılanan 

“verimlilik” ve “tasarruf” kavramlarının, enerji terminolojisindeki ifade ettikleri karşılıklar nedeniyle 

birbirinden büyük oranda ayrışmaktadırlar. Ama yine de iki kavramın enerji tüketiminde azalışı ifade 

ettiği tartışmasızdır. Fakat çıktılar bağlamında ele alındığında benzer şeyleri ifade eden yönleri olan 

söz konusu kavramlar arasındaki en önemli ayrım noktaları belirgin hale gelmektedir. Bu bağlamda 

teknik bir terim olan enerji verimliliği konsepti, normal tüketim miktarından göreceli olarak daha 

düşük seviyede bir enerji girdisiyle önceki tüketim alışkanlığından elde edilen daha fazla çıktı yani 

özdeş işin fazlasının yapılabilmesi anlamına sahiptir (Yang ve Xin, 2015, s. 1). Ancak enerji tasarrufu 

için kullanım alışkanlıklarında önemli bir değişiklik gerekmektedir. Bu kapsamda ekonomi 

terminolojisinde sıklıkla karşımıza çıkan bir terim olarak enerji tasarrufu, tüketicilerin değişen 

davranışları doğrultusunda halihazırdaki tüketimlerini daha düşük seviyelere düşürme aktivitesi olarak 

tanımlanmaktadır (Yang ve Yu, 2015, s. 2). 

Son yıllarda popüler hale gelmeye başlayan enerji verimliliği, enerji güvenliği tehditleri açısından 

pozitif yönlü çıktılar elde edebileceğimiz başlıca uygulamalardandır. Uluslararası Enerji Ajansı 

tarafından yapılan bir araştırma verimlilik faaliyetlerinin yapmış olduğu olumlu yöndeki etkileri 

destekleyici olduğunun örneklerindendir. Bu doğrultuda Ajans tarafından yapılan araştırmaya göre 

içinde Japonya, ABD, Fransa ve Almanya gibi dünyanın önde gelen enerji tüketicisi konumundaki on 

bir üye ekonominin enerji verimliliği faaliyetleri kapsamında finansal gelişimlerini devam ettirmekle 

birlikte, enerji tüketimlerinde yaklaşık yüzde 65 oranında tasarruf sağladığı açıklanmıştır. 2005-2010 

arası dönemi kapsayan araştırmaya göre enerji tüketimindeki bu tasarrufun finansal açıdan karşılığı ise 

yaklaşık 420 milyar dolardır (Yang ve Yu, 2015, s. 12). 

Çevresel Olumsuzluklara Yönelik Uygulamalar 

Teknolojinin gelişimiyle birlikte başta kirletici yakıtlar olmak üzere stratejik enerji kaynaklarının 

tüketimi ciddi ölçüde artmıştır. Ağırlıklı olarak kirletici nitelikteki enerji kaynaklarında yaşanan söz 

konusu ciddi oranlardaki tüketim artışı bir çok açıdan çevreyi olumsuz etkilemektedir. Öyle ki yaşanan 
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artışın tetiklediği çevre sorunlarından dolayı dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan insan ve canlının 

yaşamı önemli ölçüde tehdit altındadır (Behnassi vd., 2019, s. VII). Kirletici nitelikteki enerji 

kaynakları temelli olarak karşı karşıya olunan çevre sorunları, günümüzde ciddi tehdit olarak 

algılanmaktadır. Ortaya çıkan tehdit algısının bir sonucu olarak çevre, güvenlikleştirilen bir obje 

haline gelmektedir. Bu noktada enerji güvenliği kapsamında dahil edebileceğimiz çevresel güvenliğin 

önemi ortaya çıkmaktadır. Fakat son dönemde daha fazla gündeme gelmeye başlayan bir konu 

olmasına karşın çevresel sorunların, enerji güvenliğinin ötesinde insan güvenliğini tehdit ettiğine 

yönelik söylemlerin daha önceki yıllara dayandığı görülmektedir. Sistematik açıdan ele alındığında 

söz konusu söylemleri dünya genelinde yeni toplumsal hareketlerin ortaya çıkmasıyla ilişkilendirmek 

mümkündür. Çevresel etkilere odaklanan bu hareketlerin temel motivasyonları, dünyanın hızla yok 

oluşa doğru gittiği fikrine dayanmaktadır. Dolayısıyla 20.yy’ın ikinci yarısından itibaren daha ön plana 

çıkmaya başlayan bu sosyal hareketlerin, dünyadaki canlı yaşamının sürdürülebilirliği için en hayati 

unsur olan çevrenin korunmasına yönelik geniş çapta önlemlerin devreye sokulması gerekliliğini 

vurguladıklarını ifade etmek mümkündür. 

Diğer tüm sorun alanları gibi çevreyle bağlantılı tehditlerin bertaraf edilmesine yönelik eylemlerin ilk 

aşaması problemin tanımlanması ve kaynağının belirlenmesidir. Bununla birlikte çevresel güvenliğe 

yönelik tehditlerin salt devlet düzeyinde çözülebilecek sorunlar olmadığının farkındalığıyla harekete 

geçilmesi gerekliliğinin bilincine varılması son derece önemlidir. Dolayısıyla canlı yaşamını tehdit 

eder boyutlara ulaşan bu kapsamdaki sorunların neden olacağı olumsuz etkilerin en azından en alt 

düzeye indirilmesi için bilinçli bir şekilde kapsamlı politikaların planlanarak uygulanması gerekliliği 

göz ardı edilmemelidir. Bu bağlamda bireyden küresele uzanan geniş bir ölçekte sorunların ele 

alınması ve çevresel sorunların çözümünde ciddi oranda yarar sağlaması son derece yüksek ihtimaldir. 

Söz konusu yaklaşım çerçevesinde ifade edilen tüm ölçeklerde işbirliğinin sağlanması kritik önem 

taşımaktadır. Çünkü çevre sorunlarının tehdit ettiği sadece dünyanın sınırlı bir bölgesindeki yaşam 

ortamı değildir. Bu bağlamda çevre sorunlarının dünya üzerindeki tüm insanlığın karşı karşıya olduğu 

bir tehdit olması dolayısıyla küresel ölçekte bir yönetişimi gerektiren bir güvenlik problemi olduğunu 

ifade etmek mümkündür. 

Küresel ölçekteki yönetişimin dayandığı işbirliği temelindeki proaktif eylemlerin, çevreyle birlikte 

enerji güvenliğinin sağlanmasına ciddi oranda katkı yapacağı şüphesizdir. Çevresel sorunların çözümü 

doğrultusunda küresel işbirliği temelinde ortak eylem planları doğrultusunda hareket edilmesi 

devletlerin üstüne düşen önemli sorumluluklardandır. Bu bağlamda örneğin 1990’lı yıllardan 

başlayarak Paris Anlaşması’na kadar uzanan süreçteki girişimlerin etkin uygulamalarla birleşmesiyle 

ilerleyen yıllarda enerji güvenliğinin en önemli bileşenlerinden birisi olan çevre sorunlarının 

azaltılarak zamanla giderilmesi yönünde olumlu faydalar sağlayacağını söyleyebiliriz. Bununla birlikte 

bir başka önemli sorumluluk bireylere düşmektedir. Çünkü çevresel sorunların salt devletlerin 

uygulamalarıyla aşılacağı beklentisi son derece gerçek dışıdır. Dolayısıyla bu noktada bireylerin de 

kendilerinden kaynaklanan çevresel sorunların çözümü noktasında önemli roller üstlenmesi gerekliliği 

ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda bireylerin de devletler gibi çeşitli uygulamalarla pozitif yönlü katkı 

sağlayabileceklerinin ifade etmek mümkündür. Bireylerin sorumlulukları kapsamında çevresel 

sorunlara yönelik bilinç düzeyinin arttırılması son derece önemlidir. Bu kapsamda çevresel sorunlara 

yönelik bilincin daha temel eğitim düzeyinde aşılanmaya başlaması önemli ölçüde pozitif yönlü katkı 

sağlayacaktır. 

Enerji Güvenliğinde Krize Neden Olan Çözümler 

Enerji güvenliği özellikle 20.yy’ın son çeyreğinden itibaren küresel ölçekte komplike bir sorun haline 

gelmiştir. Enerji güvenliğinin çözümüne yönelik önceki dönemlerdeki uygulanan politikaların, sonraki 

yıllarda başlıca sorun haline gelmesi bunun göstergelerindendir. 1973 Petrol Krizi sonrasında 

uygulamaya konulan çeşitlendirme stratejileri bağlamında doğal gaza yönelimin, 2000’lerin başından 

itibaren yeni enerji güvenliği sorunlarına neden olmaya başlamasını bu kapsamda ele almak 

mümkündür. Ancak bu, o dönemde petrolün alternatifi olarak ilk aşamada doğal gaza yönelimin yanlış 

bir uygulama olduğu anlamına gelmemektedir. Şüphesiz yaşanan kriz sonrası böylesi bir uygulama, o 

dönem şartlarında belki de en rasyonel seçenektir. Fakat sonrasındaki gelişmeler yeni krizlerin ortaya 

çıkmasını engelleyecek düzeyde olmadığını göstermiştir. Bu bağlamda temiz yanıcı olması gibi 
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nitelikleri doğal gazı petrolün ikamesinde etkiliyken, izlenen yol haritasının ilerleyen senelerde enerji 

güvenliği sorunlarının baş aktörlerinden birisi haline getirdiğini ifade etmek mümkündür. Örneğin 

doğal gazla ilişkili Rusya menşeili krizler bu kapsamda ortaya çıkan en önemli sorunlardandır. 

Çeşitlendirme stratejisi kapsamında petrolün alternatifi olarak doğal gaza yönelim, o dönemin şartları 

ışığında değerlendirildiğinde belki de en rasyonel görünen hamledir. Bu bağlamda doğal gazın sonraki 

yıllarda önemli enerji güvenliği krizlerinde başrol oynamasında uygulamadan ziyade süreçte 

benimsenen yaklaşımın etkili olduğunu söyleyebiliriz. O dönemdeki girişimlerde, reaktif bir anlayışın 

benimsenmesini bu kapsamda ele almak mümkündür. Çünkü çeşitlendirme stratejileri bağlamındaki 

girişimler salt alternatif kaynaklara yönelim şeklinde olmuş ve dolayısıyla enerji güvenliğinin diğer 

boyutları büyük oranda görmezden gelinmiştir. Bunun yerine o dönemde yine çeşitlendirme stratejisi 

bağlamında hareket edip, sadece kaynak değil alternatif tedarikçi bölgelerin devreye sokulması gibi 

proaktif yaklaşımların benimsenmesi şüphesiz sorunların çözümünde büyük oranda daha etkili 

olacaktır. Günümüzde böylesi bir durumun farkında olunmaya başlanmasıyla devreye sokulan 

stratejilerden elde edilen daha etkin sonuçlar söz konusu düşünceyi desteklemektedir. 

Çeşitlendirme stratejileriyle birlikte enerji güvenliği sorunlarına yönelik bir diğer yanlış yaklaşım 

gerek siyasi irade gerekse toplum düzeyinde bir takım kavramların yanlış algılanmasından 

kaynaklanmaktadır. Bu bağlamda verimlilik ve tasarruf kavramları ön plana çıkmaktadır. Öyle ki 

birbirinin yerine yaygın olarak kullanımına tanıklık edilse de iki kavram önemli ölçüde birbirinden 

ayrılmaktadır. İlk olarak önemli çözüm önerisi gibi görülse de enerji güvenliği bağlamında ele 

alındığında tasarruf önlemleri tam anlamıyla doğru davranış değildir. Bu bağlamda verimlilik 

kavramının tercih edilmesi gerekliliğinin altını çizmek gerekmektedir. Çünkü tasarruf önlemleriyle 

birlikte enerji kullanımında bir kesinti ya da azaltmaya gitmek gerekirken, verimlilik kapsamında 

tamamen farklı bir şey ifade edilmektedir. Dolayısıyla verimlilik enerji kaynaklarının kullanımında 

kesintiye gidilmesi anlamına gelmemektedir. Bunun aksine, verimlilik uygulamaları kullanım 

alışkanlıkları aynı kalmakla birlikte, aynı çıktıları elde edebilmek için daha az miktarda enerji 

kaynağının girdi olarak kullanılması anlamına gelmektedir. Dolayısıyla sosyo ekonomik gelişimin 

temel girdilerinden olan enerji kaynaklarının kullanımındaki kesintiler çıktılarda azalmaya neden 

olması sebebiyle olumsuz etkilere neden olurken, verimlilik uygulamalarında bunların önüne 

geçilmesi son derece muhtemeldir. 

Sonuç olarak enerji güvenliği ile ilgili sorunların çözümü noktasındaki uygulamalar çerçevesinde bir 

takım zorunluluklar ortaya çıkmaktadır. Bunlardan ilki enerji güvenliği gibi hayati bir sorunun doğru 

tahlil edilmesi ve konunun tüm hatlarıyla geniş bir perspektiften ele alınması gerekliliğidir. Örneğin 

enerji güvenliği stratejilerinin salt kaynaklara erişim bağlamında değerlendirilmesi son derece 

yanlıştır. Bu bağlamda enerji güvenliğinin dinamik yapısı ve çağın koşullarıyla birlikte gelecekteki 

olası senaryoları kapsayan proaktif nitelikteki yaklaşımların devreye sokulmasının daha etkin 

çözümleri de beraberinde getireceğini ifade etmek mümkündür. Dolayısıyla enerji güvenliğinin 

komplike yapısı göz ardı edilmemelidir. Böylesi bir niteliğin göz ardı edilmesi doğrudan çözüm 

noktasında engellere neden olunması anlamına gelmektedir. Örneğin çeşitlendirme stratejisi sırasında 

enerji güvenliğinin çevresel etkilerinin göz ardı edilmesinin neden olacağı olumsuzlukları bu 

kapsamda ele almak mümkündür. Öyle ki petrol kaynaklı bir enerji güvenliği sorunu karşısında 

kirletici olarak bilinen kömüre yönelimin çevresel sorunlara neden olması kaçınılmazdır. Böylesi bir 

uygulamanın benzer etkileri Çin’deki insan yaşamını tehdit eder hale gelen hava kirliliğinde açıkça 

görülmektedir. Bu doğrultuda enerji güvenliğini sağlamaya yönelik stratejilerin uygulanması 

aşamasında seçeneklerin farkındalığı ve gelecekteki olası sonuçlarının bir arada değerlendirilerek 

basiretli şekilde devreye sokulması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 

Enerji Güvenliğinde Yaklaşım Sorunu 

Gelinen süreçte enerji güvenliği olgusunun kapsam ve içerik bağlamında ciddi ölçüde dönüşümüne 

tanıklık edilmektedir. Enerji güvenliği kavramı 20.yy’ın sonlarından itibaren gündeme gelmiş gibi 

görünse de aslında önemli bir tarihi geçmişi vardır. Bu bağlamda enerji güvenliğinin geçmişinin 

insanlık tarihine dayandırmak mümkündür. Dolayısıyla günümüzdeki enerji güvenliği kapsamında var 

olan durumu stratejik enerji kaynaklarının dünya ölçeğinde artan kullanımıyla birlikte ayrı bir döneme 

geçiş olarak nitelendirmek yanlış olmayacaktır. Bu doğrultuda günümüzdeki durumu, doğrudan 
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stratejik enerji kaynaklarının nitelikleri ve artan tüketimiyle ilişkilendirmek mümkündür. Çünkü en 

başta günümüzde yaygın olarak karşılaşılan sorun tüm enerji kaynaklarıyla ilişkili ortaya 

çıkmamaktadır. Daha açık bir deyişle son dönemdeki enerji güvenliği sorunlarının tamamına yakınının 

stratejik enerji kaynaklarıyla ilişkili olduğu açıkça görülmektedir. Ama yine de bu kapsamdaki 

kaynakların güvenlik sorunu haline gelmesinde niteliklerinin önemli ölçüde etkisi bugün de devam 

etmektedir. Dolayısıyla insanlığın gelişimi için olmazsa olmaz olarak tanımlanan stratejik enerji 

kaynaklarıyla ilişkili sorunların günümüz enerji güvenliği anlayışının başlıca şekillendirici faktörü 

olduğunu söyleyebiliriz. 

Günümüz enerji güvenliği sorunlarının en önemli nedenlerinden birisi stratejik enerji kaynaklarının 

nitelikleri çerçevesinde ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda söz konusu kaynakların tükenebilir oluşu ve 

dünya coğrafyasına asimetrik şekilde dağılması son derece önemlidir. Bununla birlikte stratejik enerji 

kaynaklarının üretimden tüketime kadar geçen süreçteki nitelikleriyle bağlantılı olarak ortaya çıkan 

yönleri aynı oranda önem verilmesi gereken bir diğer konudur. Daha açık bir deyişle devletlerin 

kaynakların tükenebilir oluşu ve dünya coğrafyasına dağılımından kaynaklı enerji güvenliği 

sorunlarına daha öncelikli sırada yer verildiği görülmektedir. Buna karşın çevresel etkiler başlığı 

altında ele alabileceğimiz diğer faktörlerin de aynı oranda önem taşıdığının göz ardı edilmemesi 

gerekmektedir. Benzer şeyleri bireyler için de söylemek mümkündür. Bu bağlamda devletler gibi 

bireylerin de enerji güvenliği konusunda göz ardı ettikleri bir takım unsurlar olduğu 

gözlemlenmektedir. Dolayısıyla ciddi boyutlardaki protestolara uzanan bireysel ölçekli eylemlere 

tanıklık edilse de bu süreçte enerji güvenliğinin tüm yönlerinin bilincinde hareket edilmediğini ifade 

etmek mümkünüdür. Bireysel ölçekteki enerji güvenliği sorunlarının yaygın olarak çevresel etkiler 

boyutuyla ele alınması bunun göstergelerindendir. Bu bağlamda tarafların yaklaşımlarındaki 

eksiklikler olarak nitelendirebileceğimiz söz konusu farklılıkların şüphesiz enerji güvenliği sorununun 

çözümü noktasında olumsuzluklara neden olması kaçınılmazdır. Daha anlaşılır bir ifadeyle; tarafların 

bu denli önemli bir sorunun farklı yönlerine odaklanmaları, bir takım olumsuzlukları da beraberinde 

getirmektedir. Sorunun tanımlanmasını bu kapsamda ele almak mümkündür. Dolayısıyla enerji 

güvenliği gibi küresel ölçekteki hayati bir problemin giderilmesi çerçevesindeki girişimler daha ilk 

aşamada etkisiz kalmaktadır. Toplumun her düzeyinde enerji güvenliğine yönelik bilinç düzeyinin 

arttırılması ise şüphesiz böylesi bir durumun önüne geçilmesine önemli katkı sağlayacaktır. 

Enerji güvenliği sorunu günümüzde bireyden küresele uzanacak kadar geniş ölçekli bir sorun haline 

gelmiştir. Dolayısıyla sorunun salt birey ya da devlet düzeyinde ele alınması çözümler bağlamında bir 

takım olumsuzluklara neden olabilecektir. Bu bağlamda enerji güvenliği gibi önemli bir sorunun 

çözümü çerçevesinde öncelikle konunun özellikle problemin tanımlanması aşamasında kapsamlı bir 

yaklaşım ışığında ele alınması gerekmektedir. Dolayısıyla enerji güvenliği konseptinin kapsamı ve 

niteliklerinin bilincindeki bir yaklaşım çözüm üretme sürecinde büyük kolaylıklar sağlayacaktır. Öyle 

ki enerji güvenliği, çağın gerekliliklerine göre şekillenen dinamik bir yapıya sahiptir. Güncelliğini 

yitirmeyen tek özelliği ise küresel boyutta olumsuzlukların başlıca nedenlerinden birisi olmasıdır. 

Öğretmen Yetiştiren Yükseköğretim Kurumları ve Enerji Güvenliği 

Enerji güvenliğinin küresel ölçekte önemli bir tehdit haline geldiği tartışmasızdır. Bununla birlikte söz 

konusu problemlerin en başta canlı yaşamının sürdürülebilirliğini ciddi ölçüde tehdit ettiği 

görülmektedir. Dolayısıyla bu denli önemli bir sorunun çözümü noktasında salt siyasi otoritelerce 

eyleme geçirilen uygulamaların yetersiz kalması son derece olağandır. Dolayısıyla devletler gibi 

bireylere de bu aşamada önemli sorumluluklar düşmektedir. Bu bağlamda bireylerin enerji güvenliği 

konusundaki bilinç düzeylerinin yükseltilmesi kapsamındaki stratejilerin eyleme geçirilmesinin 

olumlu katkı sağlayacağını ifade etmek mümkündür. 

Türkiye kapsamında ele alındığında yükseköğretim düzeyinde öğretmen yetiştiren başlıca kurumlar 

eğitim fakülteleri ve eğitim bilimleri enstitüleridir. Temel eğitim doğrultusunda bu kapsamdaki en 

önemli yükseköğretim programları, sınıf öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği ve sosyal bilgiler 

öğretmenliği olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim 

Kurumu (YÖK) verileri ışığında ülke çapında bu alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar 

bünyesindeki yükseköğretim programlarıyla ilgili her türlü bilgiye ulaşmak mümkündür. YÖK 

bünyesinde oluşturulan Yükseköğretim Program Atlası (YOKAtlas) yazılımı söz konusu bilgiler 
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açısından son derece önemli bir misyon üstlenmektedir. YOKAtlas yazılımından elde edilen güncel 

veriler doğrultusunda Türkiye genelindeki kamu üniversitelerindeki temel eğitimle ilişkili 

yükseköğretim düzeyinde öğretmen yetiştiren program sayılarına bakıldığında 90’dan fazla sınıf 

öğretmenliği, 100’den fazla okul öncesi öğretmenliği ve 60’tan fazla sosyal bilgiler öğretmenliği 

programının aktif durumda olduğu görülmektedir (Yükseköğretim Kurulu, 2022). Bunun yanı sıra 

sadece kamu üniversitelerinin neredeyse Türkiye’deki üniversitelerin yarısından fazlasında eğitim 

fakültelerinin aktif durumda olduğunu ifade etmek mümkündür. 

Herhangi bir konu hakkında toplum bilinç düzeyinin arttırılmasında temel eğitim hayati derecede 

önemlidir. Bu bağlamda eğitim alanında faaliyet gösteren yükseköğretim kurumlarının ve 

eğitimcilerin son derece kritik misyonlar üstlendiğini ifade etmek mümkündür. Toplumun eğitim 

düzeyindeki artış gibi birçok konuda ülke çapındaki gelişmelerde bu durum açıkça görülmektedir. 

Fakat belirli bir düzeyde gelişim gösterilmesine karşın söz konusu aktörlerin, çağın şartlarıyla 

bağlantılı olarak ortaya çıkan yeni sorunlara tam anlamıyla uyum sağlayamadığı da dikkati 

çekmektedir. Modern çağın ölümcül sorunu olarak nitelendirilen enerji güvenliği kapsamındaki 

tehditleri bu kapsamda ele almak mümkündür. Dolayısıyla enerji güvenliği gibi hayati bir mesele 

karşısında yükseköğretim kurumları başta olmak üzere bununla ilişkili aktörlerin yeterince reaksiyon 

gösteremediklerini söyleyebiliriz. Türkiye genelinde 100’e yakın eğitim fakültesi çatısı altında faaliyet 

gösteren temel eğitim kapsamında değerlendirebileceğimiz çok sayıdaki programın ders içerikleri göz 

önüne alındığında bu düşünce daha rasyonel hale gelmektedir. Daha açık bir deyişle enerji güvenliği 

gibi hayati bir konuya temel eğitimle ilişkili yükseköğretim düzeyindeki programların ders 

içeriklerinde yer verilmemesi reaksiyon eksikliğinin göstergelerindendir. Dolayısıyla bu aşamada 

enerji güvenliğini sağlamaya yönelik stratejilerin toplum düzeyinde yeterince benimsenememesi gibi 

hayati bir sorun ortaya çıkmaktadır. 

 

SONUÇ 

Tarihin hemen hemen her döneminde insanlık yaşamı yıkıcı nitelikteki bir çok sorunla mücadele 

etmek zorunda kalmıştır. Kuraklık, kıtlık, savaşlar ve salgın hastalıklar gibi sorunları bu kapsamda ele 

almak mümkündür. İnsan yaşamını ciddi ölçüde tehdit eden son derece önemli bu önemli problemler, 

zaman içerisinde gerek doğal nedenler gerekse stratejiler çerçevesinde değerlendirebileceğimiz 

uygulamalarla kısmen ya da tamamen giderilse de çağın şartlarıyla bağlantılı şekilde her geçen gün 

yeni sorunların ortaya çıktığı da görülmektedir. Bu bağlamda tarihin devam eden akış sürecinde her an 

dünyamızın yıkıcı tehditlerle karşı karşıya kalma ihtimalini son derece olağan bir gelişme olarak 

nitelendirmek mümkündür. Stratejik enerji kaynaklarının bireyden yola çıkılarak küresel ölçekte 

hayati bir unsur haline gelmeye başlamasıyla daha da belirginleşen enerji güvenliği kapsamındaki 

gelişmeler bunun göstergelerindendir. Bu bağlamda özellikle 1900’lerin ikinci yarısından itibaren 

yaşanan enerji güvenliği tehditlerinin çağın başlıca sorunlarından birisi haline geldiğini ifade etmek 

mümkündür. 

20.yy’ın son çeyreğinden itibaren yaşanan birçok hadise, enerji güvenliğinin moderne çağın ölümcül 

sorunu olarak anılmasını destekleyici yöndedir. Fakat enerji güvenliğini ölümcül sorun haline 

getirenin şüphesiz yaşanan hadiselerin ötesinde, bu kapsamdaki tehditler ve konseptin nitelikleri 

olduğunu ifade etmek mümkündür. Çünkü enerji güvenliği sorunları en başta stratejik enerji 

kaynaklarının kullanımıyla ilişkili ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda öncelikle stratejik enerji 

kaynaklarının başta insan yaşamı olmak üzere küresel ölçekteki aktivitelerin fonksiyonel 

işlevselliğinin sürdürülmesi noktasında en hayati unsurlardan birisi olmasını söz konusu nitelikler 

çerçevesinde ele almak mümkündür. Öyle ki stratejik enerji kaynakları özellikle modern çağın 

gereklilikleri için en hayati girdilerin başında yer almaktadır. Daha açık bir deyişle stratejik enerji 

kaynaklarının modern çağın en temel girdilerinden birisi haline gelmesini enerji güvenliği konseptinin 

başlıca niteliklerinden birisi olarak değerlendirmek mümkündür. Bu bağlamda diğer bir nitelik dünya 

ölçeğinde yaşanan gelişimin hayati girdilerinden birisi olan stratejik enerji kaynaklarının 

tüketimindeki ciddi artışların bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. Tüketimle ilişkili ortaya çıkan 

sorunlar iki başlıktan oluşmaktadır. Bunlardan ilki kullanımı gün geçtikçe artarak ciddi boyutlara 

ulaşan stratejik enerji kaynaklarının tükenebilir ve dünya coğrafyasına asimetrik dağılmamış 
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olmasıdır. Dolayısıyla bu aşamada kaynaklara erişim gibi ciddi bir enerji güvenliği sorunu ortaya 

çıkmaktadır. Bununla birlikte enerji güvenliği sorunu için bir diğer başlık ise kullanım sonrası etkilerle 

bağlantılı olarak karşımıza çıkmaktadır. Kullanım sonrası etkiler kapsamındaki en önemli enerji 

güvenliği sorunu şüphesiz insan yaşamını tehdit eder hale gelen çevresel olumsuzluklardır. Örneğin 

dünya enerji tüketiminde ilk sıralarda yer alan Çin’deki hava kirliliğinin insan yaşamını tehdit etmenin 

ötesinde bir aşamaya gelmesini bu kapsamda ele almak mümkündür. Bunların yanı sıra özellikle yakın 

tarihten bu yana geçen süreçteki gelişmelerin enerji güvenliği konseptinin bir başka niteliğini gün 

yüzüne çıkarttığını ifade etmek mümkündür. Söz konusu nitelik enerji güvenliği kapsamındaki 

olumsuzlukların devam etmesinde son derece etkilidir. Bu bağlamda enerji güvenliği konseptinin 

dönemin şartlarına uygun olarak kendisini revize etmesinin yaşanan hadiselerde önemli ölçüde etkili 

olduğunu söylemek mümkündür. Dolayısıyla enerji güvenliğini sağlamaya yönelik politikalar 

çerçevesinde konseptin dinamik karakterinin göz ardı edilmemesi son derece hayati bir unsur olarak 

karşımıza çıkmaktadır. 

Dünyanın hemen hemen her bölgesinin bir şekilde dolaylı ya da doğrudan etkilendiğini enerji 

güvenliği kapsamında karşılaşılan olumsuzluklardan etkilendiği gerçektir. Bu bağlamda enerji 

güvenliğini küresel ölçekte ele almak mümkündür. Dünya kamuoyu küresel ölçekteki böylesi bir 

tehditler kümesinin şüphesiz farkındadır. Daha açık bir deyişle dünya genelinde enerji güvenliği 

kapsamındaki tehditlerin göz ardı edilmesi gibi bir durumdan söz etmenin son derece gerçek dışı 

olduğunu söyleyebiliriz. Uluslararası sistemin egemen aktörlerinin enerji güvenliğine yönelik 

yaklaşımları ve çözüm girişimleri bunun göstergelerindendir. Bu bağlamda enerji güvenliği sorununun 

hemen hemen her devletin gündeminde ilk sıralarda yer alan konulardan birisi olduğunu ifade etmek 

mümkündür. Kısacası çözümlerin etkinliği tartışmalı olsa da devletlerin belki de tamamının enerji 

güvenliği sorunlarıyla mücadele ettiğini söyleyebiliriz. Buna karşın sorunun salt birey ya da devlet 

düzeyinde ele alınması çözümler bağlamında bir takım olumsuzluklara neden olabilecektir. Bu 

bağlamda enerji güvenliği gibi önemli bir sorunun çözümü çerçevesinde öncelikle konunun özellikle 

problemin tanımlanması aşamasında kapsamlı bir yaklaşım ışığında ele alınması gerekmektedir.  

Sonuç olarak geçmiş dönemdeki politikaların ya sorunu tam anlamıyla çözmediğine ya da hiçbir etki 

etmediğine sıkça tanıklık edilmektedir. 1973 Petrol Krizi sonrasında çeşitlendirme stratejileri 

bağlamında doğal gaza yönelimin ilk aşamada olumlu sonuç vermesine karşın 2000’li yıllardaki enerji 

krizlerinin baş aktörü haline gelmesini bu kapsamda ele almak mümkündür. Dolayısıyla bu noktada 

yeni çözüm arayışları devreye girmektedir. Bu doğrultuda ilk olarak sorunun tanımlanması ve çözüm 

arayışları noktasında konunun bugüne kadar ki olan süreçtekinden farklı güncel perspektif ve 

yaklaşımlarla ele alınması gerekmektedir. Kısacası reaktif yaklaşımlar terk edilerek proaktif bir 

anlayışın benimsenmesi gerekmektedir. Günümüzde bireylerin temsilcisi siyasi otoritelerin 

söylemlerinde proaktif anlayışın benimsendiğine yönelik ifadelere sıkça rastlanmaktadır. Buna karşın 

pratikte bu durumun tam anlamıyla geçerli olmadığı görülmektedir. Dolayısıyla proaktif olarak 

nitelendirilse de siyasi otoritelerce kararlaştırılan politikalar topluma ulaşamamakta ve tabiri caizse 

tam anlamıyla pratiğe geçirilememektedir. Fakat bu durum toplum-idare arasındaki kopukluk olduğu 

anlamına gelmemektedir. Dolayısıyla başlıca sorunun idare tarafından uygulamaya konulan 

politikaların toplum düzeyinde tam olarak anlaşılmaması olduğunu ifade etmek mümkündür. Son 

derece önem taşıyan böylesi bir sorunun çözümü ise bireylerden başlayarak toplum düzeyinde enerji 

güvenliğine yönelik bilinç düzeyinin arttırılmasından geçmektedir. Bu bağlamda enerji güvenliği 

konusunun daha bireylerin temel eğitim süreci aşamasında öğretilmeye başlamasını önemli bir çözüm 

önerisi olarak ele almak mümkündür. Tam da bu noktada öğretmen ve eğitimci adaylarına önemli 

sorumluluklar düşmektedir. Bu doğrultuda en kritik sorumluluk ise şüphesiz eğitimci yetiştiren 

yükseköğretim kurumlarınındır. 
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Günümüzde her alanda olduğu gibi teknolojik araç-gereç kullanımı oldukça yaygın ve gerekli bir hale 

gelmiştir. Bu durum okul öncesi eğitim için de geçerlidir. Teknolojik araç gereçleri çocukların 

faydasına kullanmak, çocukların ilgisini bu yolla çekmek, etkinliklerde teknolojik araç-gereçlerden 

faydalanmak artık okul öncesi öğretmenler için gereklilik haline gelmiştir. Bu çalışmanın amacı okul 

öncesi öğretmen adaylarının teknostres düzeylerini, teknolojik araç gereç kullanımına yönelik 

tutumlarını, öğretmen adaylarının teknostres düzeyleri ile teknolojik araç gereç kullanımı arasında 

ilişki olup olmadığını belirlemektir. Araştırma tarama modelinde nicel bir araştırmadır. Araştırmanın 

çalışma grubunu 2022-2023 eğitim öğretim yılı güz döneminde okul öncesi eğitime devam eden 

1.sınıf (n=75) ve 4. sınıf (n=75) toplam 150 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışma grubunun 

demografik bilgileri araştırmacılar tarafından geliştirilen demografik bilgi formu ile elde edilmiştir. 

Çalışmanın verileri,  Kol (2012) tarafından geliştirilen “Okul Öncesi Eğitimde Teknolojik Araç Gereç 

Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeği” ile Çoklar vd. (2017) tarafından geliştirilen “Öğretmenlerin 

Teknostres Düzeylerini Belirleme Ölçeği” kullanılarak elde edilmiştir. Okul Öncesi Eğitimde 

Teknolojik Araç Gereç Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeği 5’li likert tipinde olup yanıtlar “Kesinlikle 

Katılmıyorum” ile “Kesinlikle Katılıyorum” arasında değişmektedir. Öğretmenlerin Teknostres 

Düzeylerini Belirleme Ölçeği de 5’li likert tipinde olup yanıtlar “Hiç Katılmıyorum” ile “Tamamen 

Katılıyorum” arasında değişmektedir. Ölçekten elde edilen ve normalliği test edilen verilere istatistiki 

analizler uygulanmıştır. Verilerin analizi sonucunda teknolojik araç gereç tutumları puan 

ortalamalarının 4. Sınıf öğretmen adaylarında yüksek olduğu ancak teknostres puan ortalamalarının 1. 

Sınıf öğretmen adaylarında yüksek olduğu bulunmuştur. Bu doğrultuda uygulanan T testi sonucunda 

okul öncesi öğretmen adaylarının sınıf düzeyleri ile hem teknolojik araç gereç kullanım tutumları hem 

de teknostres düzeyi arasında anlamlı bir fark olduğu görülmüştür. Ayrıca yapılan Pearson korelasyon 

ve regresyon analizi sonucunda okul öncesi öğretmen adaylarının teknostres düzeyleri ile teknolojik 

araç gereç kullanıma yönelik tutumları arasında ters yönde orta düzey bir ilişki olduğu ve teknostres 

düzeylerinin öğretmenlerin teknolojik araç gereç kullanım tutumlarını yordadığı bulunmuştur.  

Anahtar Kelimeler; okul öncesi, öğretmen adayı, teknolojik araç gereç, teknostres, tutum ölçeği 
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ABSTRACT 

Today, as in every field, the use of technological tools and equipment has become quite common and 

necessary. This also applies to pre-school education. It has become a necessity for preschool teachers 

to use technological tools for the benefit of children, to attract children's attention in this way, to 

benefit from technological tools in activities. The aim of this study is to determine pre-school teacher 

candidates' technostress levels, their attitudes towards the use of technological equipment, and whether 

there is a relationship between pre-service teachers' technostress levels and the use of technological 

equipment. The research is a quantitative research in the screening model. The study group of the 

research consists of a total of 150 pre-school teacher candidates (n=75) and 4th grade (n=75) who 

attend pre-school education in the fall semester of the 2022-2023 academic year. The demographic 

information of the study group was obtained with the demographic information form developed by the 

researchers. The data of the study were collected by the “Attitude Scale towards the Use of 

Technological Equipment in Preschool Education” developed by Kol (2012) and Çoklar et al. (2017) 

by using the "Teachers' Technostress Level Determination Scale". The Attitude Scale towards the Use 

of Technological Equipment in Preschool Education is a 5-point Likert type, and the answers range 

from "Strongly Disagree" to "Strongly Agree". The Teachers' Technostress Level Determination Scale 

is also in the 5-point Likert type and the answers range from "I totally disagree" to "I totally agree". 

Statistical analyzes were applied to the data obtained from the scale and tested for normality. As a 

result of the analysis of the data, it was found that the mean scores of technological equipment 

attitudes were high in the 4th grade teacher candidates, but the technostress mean scores were high in 

the 1st grade teacher candidates. As a result of the T-test applied in this direction, it was seen that there 

was a significant difference between the grade levels of pre-school teacher candidates and both their 

attitudes towards using technological equipment and their technostress level. In addition, as a result of 

Pearson correlation and regression analysis, it was found that there was a moderate negative 

correlation between pre-school teacher candidates' technostress levels and their attitudes towards using 

technological equipment, and that technostress levels predicted teachers' attitudes towards using 

technological equipment. 

Keywords; preschool, pre-service teacher, technological equipment, technostress, attitude scale 

 

 

GİRİŞ 

Teknoloji teknik bilginin günlük hayata entegre edilmesini sağlayan bir alandır. Teknoloji, bilimsel 

yeniliklerin karşılaşılan sorunları çözmek için işe koşulması teknoloji olarak tanımlanabilir. Son 

zamanlarda yaşanan gelişmelerle birlikte teknoloji eğitim alanında da etkin bir şekilde 

kullanılmaktadır. Eğitim öğretim ortamlarında teknoloji kullanımı sayesinde eğitim kalitesi 

arttırılabilir (Kol, 2012). Teknolojik araç gereçler farklı eğitim kademelerinde kullanıldığı gibi okul 

öncesi eğitimde de kullanılmaktadır. Okul öncesi eğitim düzeyinde kullanılan teknolojik araç 

gereçlerden bazıları bilgisayar, projeksiyon cihazları, müzik çalar ve elektronik hikaye kitaplarıdır. 

Sınıf ortamlarında kullanılan teknolojik cihazlar sahip olunan imkânlara ve okul öncesi öğretmenlerin 

teknolojik araç gereç kullanım yeterliliğine göre değişkenlik gösterebilmektedir (Kol, 2012). Sınıf 

ortamında teknolojik araç gereç kullanımında öğretmenlerin etkin bir rolü vardır. Teknolojik araç 

gereç farkındalığı, bilgisi ve becerisi olmayan öğretmenlerin bu cihazları sınıf ortamında 

kullanımlarının zor olacağı ifade edilebilir. 

Teknoloji kullanımındaki artış bireylerde psikolojik sorunlara da sebep olabilmektedir. Bu sorunlardan 

biri ise teknostrestir (Çalışkan ve Çoklar, 2022). Brod (1985) tarafından teknostres, teknoloji ve 

teknolojik araç gereç kullanımında karşılaşılan uyum rahatsızlığı olarak tanımlanmıştır (Aktaran 

Çalışkan ve Çoklar, 2022). Li ve Wang (2020) tarafından yapılan çalışmada teknostresin 

öğretmenlerin okul ortamındaki performanslarının etkileyebileceği ortaya çıkmıştır.  



6th INTERNATIONAL EDUCATION AND INNOVATIVE SCIENCES CONGRESS 

(November 24-25, 2022 / Burdur Mehmet Akif Ersoy University) 
 

308 

Alan yazın incelendiğinde öğretmen adayları ve öğretmenlerin teknolojik araç gereç kullanım 

tutumları (Yılmaz, 2016; Gülen, 2021) ve teknostres düzeylerini belirlemeye yönelik (Çoklar, Efilti ve 

Şahin, 2016; Gökbulut, 2021; Çalışkan ve Çoklar, 2022) çalışmalar yapıldığı görülmektedir. Alan 

yazında öğretmen adaylarının teknolojik araç gereç kullanım tutumları ve teknostres düzeylerinin 

birlikte incelendiği bir çalışma olmadığı belirlenmiştir. Bu çalışmada okul öncesi öğretmen adaylarının 

teknolojik araç gereç kullanım tutumları ve teknostres düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu 

nedenle, yapılan bu çalışmanın alan yazına katkısı olacağı düşünülmektedir.  

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmada, 1. ve 4. sınıfa devam eden okul öncesi öğretmen adaylarının teknolojik araç gereç 

kullanımına yönelik tutumlarının ve teknostres düzeylerini belirlemek ve bu değişkenlerin birbiri 

ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.  

Araştırmanın amacı kapsamında aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: 

1.Okul öncesi 1. ve 4. Sınıf öğretmen adaylarının teknolojik araç-gereç kullanıma yönelik tutumları ve 

teknostres düzeyleri nasıldır? 

2. Okul öncesi öğretmen adaylarının teknolojik araç-gereç kullanıma yönelik tutumları ve teknostres 

düzeyleri arasında sınıf düzeyinde anlamlı bir farklılık var mıdır? 

3. Okul öncesi öğretmen adaylarının sınıf düzeyleri, teknostres düzeyleri ve teknolojik araç gereç 

kullanıma yönelik tutumları arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? 

4. Okul öncesi öğretmen adaylarının teknostres düzeyleri, teknolojik araç gereç kullanıma yönelik 

tutumlarını yordamakta mıdır? 

 

Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubuna ait bilgiler Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Çalışma Grubuna Ait Demografik Bilgiler 

Değişkenler Gruplar n % 

Cinsiyet Kadın 112 74.67 

Erkek 38 25.33 

Yaş 18-20 57 38.00 

21-23 80 53.33 

24 ve üzeri 13 8.67 

Sınıf Düzeyi 1 75 50.00 

4 75 50.00 

 

Tablo 1’e göre çalışma grubunun Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi okul öncesi öğretmenliği 

anabilim dalı 1. ve 4. sınıflarına devam eden 150 öğretmen adayından oluştuğu görülmektedir.  
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YÖNTEM 

Araştırma Deseni 

Araştırma tarama modelinde nicel bir araştırmadır. “Tarama modelleri, geçmişte ya da halen var olan 

bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır. Araştırmaya konu 

olan olay ya da nesne, kendi koşulları içinde ve olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır” (Karasar, 2010). 

Veri Toplama Araçları 

Araştırmanın verileri “Okul Öncesi Teknolojik Araç-Gereç Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeği” ve 

“Teknostres Ölçeği” kullanılarak elde edilmiştir. 

Okul Öncesi Teknolojik Araç-Gereç Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeği: Kol (2012) tarafından okul 

öncesi öğretmenlerinin eğitimde teknolojik araç-gereçlerin kullanımına yönelik tutumlarını ölçmek 

amacıyla geliştirilmiştir. Ölçek 5’li likert tipinde olup madde yanıtları “Hiç Katılmıyorum”, 

“Katılmıyorum”, “Kararsızım”, “Katılıyorum” ve “Tamamen Katılıyorum” şeklindedir. Ölçek 14 

olumlu ve 6 olumsuz olmak üzere 20 maddeden oluşmaktadır. Ölçek maddelerinin faktör yükleri 

“0.481” ile “0.787” arasında değerler almıştır. Ölçeğin toplam Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 

0.92 olarak hesaplanmıştır. 

Teknostres Ölçeği: Çoklar, Efilti ve Sahin (2017) tarafından geliştirilen Teknostres Ölçeği’nde 28 

madde yer almaktadır. Ölçek 5’li likert tipinde olup 5 faktörden oluşmaktadır. Madde yanıtları “Hiç 

Katılmıyorum”, “Katılmıyorum”, “Kararsızım”, “Katılıyorum” ve “Tamamen Katılıyorum” 

şeklindedir. Ölçek faktörlerinin güvenirlik katsayısı “0.712” ile “0.788” arasında değişmektedir. 

Ölçeğin toplam Cronbach’s Alpha iç tutarlılık katsayısı 0.917 olarak hesaplanmıştır. 

 

Veri Toplama Süreci 

Veriler 2022-2023 güz döneminde Akdeniz Bölgesi’nde yer alan bir devlet üniversitesinin Okul 

Öncesi Eğitimi Anabilim Dalında öğrenim gören 1. ve 4. sınıf öğrencilerinden elde edilmiştir. Veri 

toplama sürecinde gizlilik ve gönüllülük esaslarına dikkat edilmiştir. Katılımcılardan veri toplama 

araçları üzerine isim, öğrenci numarası veya telefon gibi kişisel bilgilerini yazmamaları istenmiştir. 

Ölçme araçlarının doldurulması 5-10 dakika sürmüştür.  

Verilerin Analizi 

Çalışma grubuna ait demografik bilgilerin analizinde yüzde ve frekans betimsel istatistiklerinden 

yararlanılmıştır. Öğretmen adaylarının okul öncesi teknolojik araç gereç kullanımına yönelik 

tutumlarını ve teknostres düzeylerini belirlemek ve sınıf düzeyine göre farklılaşma durumunu 

incelemek için normallik testi yapıldıktan sonra bağımsız örneklem t-testi kullanılmıştır. Okul öncesi 

öğretmen adaylarının teknostres düzeyleri ile teknolojik araç gereç kullanıma yönelik tutumları 

arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını anlamak için Pearson korelasyon analizi yapılmıştır. Okul 

öncesi öğretmen adaylarının teknostres düzeylerinin, teknolojik araç gereç kullanımına yönelik 

tutumlarını yordama durumunu belirlemek amacıyla basit regresyon analizi gerçekleştirilmiştir. 

BULGULAR 

1.Araştırmanın birinci alt problemi olan “Okul öncesi 1. ve 4. sınıf öğretmen adaylarının teknolojik 

araç-gereç kullanıma yönelik tutumları ve teknostres düzeyleri nasıldır?” sorusuna yönelik bulgular 

Tablo 2. Okul öncesi 1. ve 4. sınıf öğretmen adaylarının teknolojik araç-gereç kullanıma yönelik 

tutumları ve teknostres düzeyleri 

Değişken Sınıf N Ortalama Standart Sapma 

Teknolojik araç gereç 

kullanımı 

1 75 78.284 10.047 

4 75 82.353 9.231 
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Teknostres 

1 75 57.874 15.587 

4 75 50.414 12.455 

 

Tablo 2’ye bakıldığında, okul öncesi öğretmen adaylarının teknolojik araç- gereç kullanımına yönelik 

tutum ölçeği puanlarından aldıkları puanların ortalamasına bakıldığında 1. Sınıflar için x=78.284, 4. 

Sınıflar için x=82.353 olduğu görülmektedir. Okul öncesi öğretmen adaylarının teknostres puan 

ortalamalarına bakıldığında 1.sınıfa devam eden öğretmen adaylarının puan ortalamasının x=57.874, 

4. Sınıfa devam eden öğretmen adaylarının teknostres puan ortalamasının x=50.414 olduğu 

görülmektedir.   

2. Araştırmanın ikinci alt problemi olan “Okul öncesi öğretmen adaylarının teknolojik araç-gereç 

kullanıma yönelik tutumları ve teknostres düzeyleri arasında sınıf düzeyinde anlamlı bir farklılık var 

mıdır?” sorusuna yönelik bulgular 

Tablo 3. Okul öncesi öğretmen adaylarının teknolojik araç-gereç kullanıma yönelik tutumları ve 

teknostres düzeylerinin sınıf düzeyine göre farklılaşma durumu 

Değişken Sınıf N Ortalama Ss sd t p 

Teknolojik araç 

gereç kullanımı 

1 75 78.284 10.047  

148 

 

2.58 

 

.011 4 75 82.353 9.231 

Teknostres 

1 75 57.874 15.587  

148 

 

3.24 

 

.001 4 75 50.414 12.455 

 

Tablo 3’e bakıldığında, okul öncesi öğretmen adaylarının hem teknoloijik araç gereç kullanımına 

yönelik tutum ölçeği hem de teknostres ölçeği puan ortalamalarının 1. Ve 4. Sınıflar arasında sınıf 

düzeyinde anlamlı olarak farklılaştığı görülmektedir. Bu da göstermektedir ki 1. Sınıfa devam eden 

öğretmen adaylarının teknostres düzeyleri daha yüksek olup, teknolojik araç gereç kullanım tutum 

puanları da düşüktür. 4. Sınıfa devam eden öğretmen adaylarının teknostres düzeyleri düşük olup 

teknolojik araç gereç kullanım tutum puanları da yüksektir. 

3. Araştırmanın üçüncü alt problemi olan “Okul öncesi öğretmen adaylarının sınıf düzeyleri, 

teknostres düzeyleri ve teknolojik araç gereç kullanıma yönelik tutumları arasında anlamlı bir ilişki var 

mıdır?” sorusuna yönelik bulgular 

Tablo 4. Okul öncesi öğretmen adaylarının sınıf düzeyleri, teknostres düzeyleri ve teknolojik araç 

gereç kullanıma yönelik tutumları arasındaki ilişki 

 N:75 Sınıf 
Teknolojik Araç 

Gereç Kullanım 
Teknostres 

Sınıf Korelasyon 1 ,208* -,257** 

 Anlamlılık  ,011 ,001 

Teknolojik Araç 

Gereç 
Korelasyon  1 -,411** 
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 Anlamlılık   ,000 

Teknostres Korelasyon    1 

 Anlamlılık    

 

Tablo 4’de okul öncesi öğretmen adaylarının sınıf düzeyleri ile teknolojik araç gereç kullanımına 

yönelik tutum puanları arasında anlamlı, düşük düzeyde pozitif yönlü bir ilişki olduğu; sınıf düzeyleri 

ile teknostres puanları arasında anlamlı, düşük düzeyde negatif yönlü bir ilişki olduğu; okul öncesi 

öğretmen adaylarının teknolojik araç gereç kullanım tutum puanları ile teknosters puanları arasında da 

anlamlı, orta düzeyde pozitif yönlü bir ilişki olduğu görülmektedir.  

4. Okul öncesi öğretmen adaylarının teknostres düzeyleri, teknolojik araç gereç kullanıma yönelik 

tutumlarını yordamakta mıdır? 

 

Tablo 5. Okul öncesi öğretmen adaylarının teknolojik araç gereç kullanımına yönelik tutumlarının 

yordanmasına ilişkin basit regresyon analizi sonuçları 

Değişken β Standart 

Hata 

Beta t p İkili r 

Sabit  95.367 2.837 - 33.317 .000 - 

Teknostres 

düzeyleri 

-.278 0.051 -.411 -5.491 .000 -.257 

R=.411 R2= .169      

F(1,148)=30.155 p=.000      

 

Okul öncesi öğretmen adaylarının teknostres düzeyleri değişkeni, teknolojik araç gereç kullanım 

tutumları ile düşük düzeyde negatif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Okul öncesi 

öğretmen adaylarının teknostres düzeyleri tek başına okul öncesi öğretmen adaylarının teknolojik araç 

gereç kullanımına yönelik tutumlarının %17’sini açıklamaktadır.  

 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Bu çalışmada 1. ve 4. sınıfa devam eden okul öncesi öğretmen adaylarının teknolojik araç gereç 

kullanımına yönelik tutumlarının ve teknostres düzeylerini belirlemek ve bu değişkenlerin birbiri 

ilişkisinin incelenmiştir. Araştırmada okul öncesi 4. Sınıf öğretmen adaylarının teknolojik araç gereç 

tutumları puan ortalamalarının 1. Sınıf öğretmen adaylarından yüksek olduğu belirlenmiştir. 

Teknostres düzeyleri incelendiğinde ise 1. Sınıf öğretmen adaylarının teknostres puan ortalamalarının 

4. Sınıf öğretmen adaylarından yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Çoklar, Efilti ve Şahin (2016) 

yaptıkları araştırmada öğretmenlerin teknostres düzeylerinin cinsiyete göre farklılık göstermediğini 

belirlemiştir. Akgün (2019) ise çalışmasında öğretim elemanlarının teknostres algılarının orta düzeyde 

olduğunu ifade etmiştir. 

Yapılan araştırmada okul öncesi öğretmen adaylarının sınıf düzeyleri ile teknostres düzeyi arasından 

anlamlı bir fark olduğu görülmüştür. Bu farklılığın 4. sınıf öğretmen adaylarının lehine olduğu 

belirlenmiştir. Ayrıca okul öncesi öğretmen adaylarının sınıf düzeyleri ile teknolojik araç gereç 
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kullanımına yönelik tutum puanları arasında da anlamlı bir fark olduğu görülmüştür. Ancak bu 

farklılığın 1. Sınıf öğretmen adaylarının lehine olduğu görülmüştür.  Bu da göstermektedir ki 1. Sınıfa 

devam eden öğretmen adaylarının teknostres düzeyleri daha yüksek olup, teknolojik araç gereç 

kullanım tutum puanları da düşüktür. 4. Sınıfa devam eden öğretmen adaylarını teknostres düzeyleri 

düşük olup teknolojik araç gereç kullanım tutum puanları da yüksektir. Araştırma sonucundan farklı 

olarak, Gökbulut (2021) tarafından yapılan çalışmada öğretmenlerin mesleki kıdemleri ile teknostres 

düzeyi arasında istatistiksel olarak olmadığı belirlenmiştir. 

Yapılan çalışmada okul öncesi öğretmen adaylarının teknostres düzeyleri ile teknolojik araç gereç 

kullanıma yönelik tutumları arasında ters yönde orta düzey bir ilişki olduğu ve teknostres düzeylerinin 

öğretmenlerin teknolojik araç gereç kullanım tutumlarını yordadığı ortaya çıkmıştır. Benzer şekilde, 

Akgün (2019) yaptığı çalışmada öğretim elemanlarının teknostres algısı ile teknoloji kabul düzeyleri 

arasında ters bir ilişki olduğunu ifade etmiştir. Gökbulut (2021) yaptığı araştırmada öğretmenlerin 

teknostres ile teknopedagojik yeterlikleri arasında ters yönlü bir ilişki olduğunu belirlemiştir.  

 

Öneriler 

Araştırma sonuçlarına göre yapılan öneriler: 

Konuyla ilgili yapılacak çalışmalarda karma yöntem ve nitel yöntem kullanılması, 

Öğretmen adaylarının teknostres düzeyleri ile farklı değişkenler arası ilişkilerin incelenmesi, 

Öğretmen adaylarının teknolojik araç gereç kullanım tutum düzeyleri ile farklı değişkenler arası 

ilişkilerin incelenmesi, 

Aynı çalışmanın farklı örneklemlerle gerçekleştirilmesi şeklindedir. 
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ABSTRACT 

In line with the common assumption ‘the earlier, the better’ (Ellis, 2015; Johnson & Newport, 1989), 

English courses are offered to students in Turkish context from the 2nd grade onwards and in some 

cases – even at pre-school stage in private institutions – students start learning English much earlier. 

Despite this, many researchers (Kara et al., 2017; Solak& Bayar, 2015) have reported that Turkish 

learners of English cannot speak English due to not practicing and improving their productive skills. 

More precisely, English they learn is mainly on paper, and oral production is greatly ignored. 

Likewise, the focus is on accuracy, and grammatical structures are more valued than producing the 

language itself. This situation brings about people who can understand what they read but not what 

they hear. Consequently, Turkish learners of English are not competitive in oral communication even 

after years of formal instruction at school. As has been implied, a more communicative methodology 

should be employed while teaching English, and process drama has the potential to engage learners in 

real communication (Er,2003).More specifically, process drama is a technique that emphasizes the 

practice and personal efforts through the medium of drama activities, enables students to use the 

language authentically, and improves their self-esteem. Process drama includes mime, role-playing, 

improvisation, simulation, interaction activities and dramatized story-telling. The activities start with 

the instruction ‘do as if’. The students’ response to that instruction is the activity. One of the strongest 

features of process drama is that body language is also employed to express the meaning (Er,2003). 

Therefore, students may resort to mimics and gestures if they forget a word or do not even know it, 

which also gives an opportunity to learn and practice vocabulary as well as improving their 

communication strategies. Process drama can be used through several tasks;however, the most 

important element is to maintain communication. The teacher acts as a facilitator as s/he models for 

and supports students and also helps them with improvisation. Integration of process drama into EFL 

classes produces fun and communication that keeps the students engaged in the class. In this respect, 

this paper aims to inform the readers about process drama by focusing on its pedagogical 

implementations and potential advantages. Additionally, a few sample process drama activities which 

can be readily utilized in EFL classes are also presented within the paper. 

Keywords: process drama, young learners, drama, communicative activities. 

 

Introduction 

It is important to understand what drama means and how process drama differs from traditional drama 

in order to clarify these two terms and benefit from them fully. Therefore, this paper aims to explain 

the difference between the two and show how process drama can be used in language classes as well 

as providing some sample activities for English language teachers. 

Drama in General 

The word ‘drama’ comes originally from the Ancient Greek word ‘drán’ which means ‘act, 

movement’.In Late Greek language, the word ‘drán’ evolves into the word ‘drâma’ which is used 
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today, meaning ‘a theatrical act, a play’ (İkinci,2019). William Shakespeare defined drama with the 

following words, “Life is a stage and, all people are actors”. Based on this perspective, it can be 

concluded that drama is the life itself. 

Drama has three main elements, which are literary elements, technical elements and performance. 

Literary elements are related to the plot structure, theme and story line. Technical elements consist of 

scenery, lights, costumes, props and music. Finally, performance isnot only about the way actors or 

actresses act on the stage but also about the use of body language, mimics, gestures and even voice. 

Process Drama 

Process drama is a method in which both teachers and students are actively involved while teaching 

and learning. It refers to drama activities which focus on the process, not the product. Unlike the 

traditional understanding of drama, process drama doesnot have to include a complete script with a 

plot and doesnot require rehearsals. It is not necessarily performed in front of an audience, as 

production is not its main concern. What matters in process drama, as the name suggests, is the 

process the practitioners go through. 

Regardless of the need for an end product, the participants’ efforts to do their best are valued in 

process drama. The students experience the task they are given as a part of learning.Students have the 

maximum length of time to talk and as they are discovering the framework of the task, they have to 

figure out how to solve the problem that has been posed. The students’ participation, attitude and 

engagement is more important than their acting skills in process drama. 

The studies show that drama is an important element in English language teaching. It develops four 

main language skills which are listening, speaking, reading, and, writing. Moreover, it helps learners 

acquire the language in a meaningful way (Köylüoğlu, 2010) and encourages learners to use 

extralinguistic and paralinguistic devices such as facial expressions, mimics and body language 

(Er,2003). In other words, students may resort to mimics and gestures if they forget a word or do not 

even know it, which also gives an opportunity to learn and practice vocabulary.In drama tasks, 

learners use the target language in real-life-like situations. Therefore, they include both verbal 

(intonation and stress, e.g.) and non-verbal (body language and mimics, e.g.) communicative aspects 

of language in their talks. This helps them acquire the language more easily and permanently. Bowell 

and Heap (2001) view drama activities as practices in which learners take part to makemeaning for 

themselves with the assistance of the teacher.The teacher is responsible for setting up the best 

environment for drama activities. Mutual trust must be established between the student and teacher; or 

else, both parties will not be able to benefit from the task as they should (Wessels, 1987). The 

teacher’s role is the facilitator as s/he models and supports students and also helps them with 

improvisation (Saraniero, 2019).  The teacher does not tell the students how to act, but asks questions 

or improvises in the act in order to help students to have a deeper understanding of their roles.  

Benefits of Drama in Education 

Benefits of using drama in classes hasbeen summarized by Moon (2000) as follows: Firstly, students 

have to use their creativity and imagination to follow the role they are given, which fosters their 

creativity greatly. Secondly, speaking and acting in front of their teacher and peers build students’ 

confidence in the long term. Also, acting as if they are someone or something helps students to 

develop empathy. Moreover, drama improves students’ problem solving skills as they are supposed to 

interpret the task and come up with their unique ways of acting based on their understanding and 

previous experience (Thompson& Evans, 2013). In addition to the benefits above, drama activities 

improve verbal and non-verbal communication skills which have major importance in language 

classes. Peer work or team work is encouraged; therefore, students engage in learning actively. 

Wessels (1987) discusses why some teachers may not be willing to use drama in their classes in spite 

of the benefits of process drama. He suggests that many teachers are reluctant to use drama in their 

classes because they assume that drama must be a whole theatrical play with lots of practice, 

rehearsals and eventually a performance at the end. This opinion might be the result of their lack of 
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training in terms of drama, which can be enhanced in language classes. They might not have been 

taught how to incorporate drama into their lessons. 

Considering drama in the form of a whole play may cause reluctance for some language teachers to 

use drama in their classes. Their perception of drama might be playing Shakespeare, so to speak. In 

contrast to this misconception, drama activities are engaging, triggering imagination and creating real 

life situations(Er, 2003) as well as facilitating student-centered learning. For example, asking students 

to pretend as if they are in a market to do their shopping is a drama activity as well. To sum up, by 

integrating process drama into English language classrooms, students learn the target language in an 

active role instead of sitting on their chairs and passively listening to their teachers.  

Sample Drama Activities for Teachers 

Process drama activities can be applied in three steps. First, we should begin with warm-up and 

relaxation. The second step is playing and the final step is relaxation and evaluation (İkinci, 2019).   

-Warm-up activities are used to trigger five senses and getting ready for the main exercise.  

Examples of warm-up activities:  

At the beach 

The teacher asks students to close their eyes and listen to him/her. The students are allowed to stand 

up or move around freely as the exercise continues. 

Teacher: You are on a beach. It is a very, very hot day. The sun is shining. There are lots of people, 

sunbathing. Some people are swimming. Some people are playing beach volleyball. Little kids are 

building sand castles. 

… 

You find a spot close to the sea. You pull your towel out of your bag and put in on the sand. You lay on 

your soft towel. You can smell the salt of the sea. You are very thirsty but you notice that you have 

forgotten your water bottle at home. You decide to sleep on the beach. 

… 

You feel cold all of a sudden and open your eyes. Your feet are wet by the sea water. Oh, the sun is 

gone and there are big gray clouds in the sky.  

The activity can go on as long as the teacher wants. 

 

Simon says: 

Teacher gives instructions by saying ‘Simon says’. Students imitate what they hear. 

Simon says eat ice-cream. 

Simon says play football. 

Students try to act and imitate what the teacher says. 

 

-The main activity is when teaching objective or the goal of the lesson is practiced. Most educational 

games used in classrooms can also be drama activities. Simulations, role-plays, improvisations and 

mimes are preferred to practice these activities. 

Role-play and simulation are two similar yet different terms. In role-play activities, the student is 

given a role and s/he pretends to be that person while in simulations the student shows how s/he would 

react in somebody else’s shoes as herself/himself. Improvisation is acting spontaneously without prior 

preparation and used frequently used in drama activities. Mimes, on the other hand, are using body 

language and mimics to express ones’ self without words. 
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Examples of main activities: 

Hot seating: 

A student is chosen to role-play a person. This person can be a fictional character from a movie or a 

novel as well as it can be a public figure that everybody knows.Other students ask the student 

questions to find out who s/he is.  

Charades: 

Students form groups. One student from a group is given a word which other group members do not 

know. That student imitates or mimics the word but is not allowed to use words. The group tries to 

guess the word.  

What are you doing? 

Student A mimics something, for example reading a book. Student B asks ‘What are you doing?’ 

Student A answers with something other than what s/he is doing. S/he can say, for instance, ‘I’m 

eating noodles.’ Then Student B mimics eating noodles. Student C asks student B ‘What are you 

doing?’. Student C may say ‘I’m riding a horse.’ Student D imitates riding a horse. 

This activity can be used to practice common verbs and expressions as well as present continuous 

tense.  

Living Picture: 

Pairs or groups imagine a scene and mime it in the class. Other students take a guess what might have 

happened and what the scene might be about. The students are not usually prepared for this activity 

and can use the classroom objects they have. 

Alphabet Conversation: 

Each student should start their sentences with the next letter in the alphabet. The first student starts 

with the letter A.  

1: Apple, I crave. 

2: Big or small? 

3: Could you stop talking about apples? 

4: Dare you to stop me! 

5: Easy guys, no need to argue... 

6: Fine, shall we talk about movies? 

The students may change the subject but the sentences and transitions must be coherent. All sentences 

should be in context and related to the former sentence. (Maley & Duff, 2015). 

Story orchestra: 

One person is chosen to be the orchestra conductor. The teacher may play this role as well. The 

conductor starts telling a story and then chooses a student to continue the story. Then,the conductor 

chooses another person to take up where the previous student has left off. The conductor decides how 

long a student talks.  

The storyline should be kept logical and coherent. The transition between two peers must be smooth 

(Farmer, 2009). 

-Relaxation and Evaluation is the last step in a drama based English lesson. After completing the main 

activity, students may sit down and close their eyes as the teacher plays some peaceful music, which 

helps students relax mentally and physically. Finally, students can evaluate the process. The teacher 

encourages them to express how they have felt during the exercise. They can talk about the positive 

and negative aspects of the exercise. 
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Conclusion 

In conclusion, process drama is a process-oriented and activity-based technique of teaching English 

while drama is a broader term for theatrical acts with literary, technical and performance elements. 

Process drama values students’ efforts and does not require an end-product or audience. Rehearsals are 

not needed; in fact, improvisations are widely preferred. Implementing process drama in English 

language classes has multiple psychological, linguistic, cognitive and social benefits, which can be 

summarized as developing creativity, building confidence, improving verbal and non-verbal 

communication skills, encouraging team work, facilitating empathy, engaging students in a fun way 

and improving problem solving skills. 
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ÖZET 

Müzeler, bir toplumun tarihi ve kültürel değerlerinin korunduğu ve eğitsel amaçlarla sergilendiği 

mekânlardır. Müzeler aynı zamanda çocuklara zengin öğrenme yaşantıları sunan alanlardır. Bir eğitim 

ortamı olarak müzeler, çocukların gözlem, inceleme sorgulama, eleştirel düşünme, sonuç çıkarma, 

yaratıcılık gibi becerilerinin geliştirilmesine fırsatlar sunar. Müzelerde çocuklar inceledikleri nesneleri, 

gelişimsel düzeylerine göre, kendi deneyimleri, inanç ve değerleri üzerinden yorumlarlar. Böylece 

müzeler çocukların gelişimlerini desteklemekte ve erken dönemde kültürel değerlere ilişkin 

farkındalık kazandırmaktadır. Çocuklar açısından eğitimsel önem taşıyan müze deneyimlerinin sadece 

bir gezi olmaktan çok eğitim öğretim sürecinde kazandırılmak istenen hedeflerin bir parçası haline 

getirilerek, farkındalıklarının artırılması önemlidir. Ancak, çocukların öğrenme süreçlerinde etkili bir 

role sahip olan müzelere ilişkin bilgisi olmayan birçok çocuk bulunmaktadır. Bu nedenle bu 

araştırmada müzede yaratıcı drama etkinliklerinin 5-6 yaş grubu çocuklarının müzeye ilişkin 

farkındalıklarına etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini Burdur il merkezinde 

bulunan bir anaokulundan amaçlı örneklem yöntemiyle ulaşılan 5-6 yaş grubundaki on çocuk 

oluşturmaktadır. Araştırma, yorumlayıcı nitel araştırma deseninde tasarlanmıştır. Bu amaçla öncelikle 

5-6 yaş grubu çocuklar için müzede yaratıcı drama etkinlikleri hazırlanmıştır. Araştırmada veri 

toplamı aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan “Görüşme Formu” ve “Genel Bilgi Formu” 

kullanılmıştır. Görüşme formunda çocukların müze hakkında farkındalıklarına ilişkin beş adet soru 

bulunmaktadır. Sorular etkinlikler uygulanmadan önce çocuklara bireysel olarak sorulmuş ve cevapları 

not edilmiştir. Daha sonra çocuklara yedi hafta boyunca müzede yaratıcı drama etkinlikleri 

uygulanmıştır. Uygulama sonrası görüşme formunda yer alan sorular çocuklara tekrar sorulmuş, 

eğitim öncesi ve sonrası cevapları karşılaştırılmıştır. Araştırma sonucunda verilen eğitim sonrası 

çocukların müzeye ilişkin farkındalıklarının arttığı belirlenmiştir.  

Anahtar kelimeler: Okul öncesi dönem, müze, yaratıcı drama, farkındalık. 

 

ABSTRACT 

Museums are places where the historical and cultural values of a society are preserved and exhibited 

for educational purposes. Museums are also spaces that offer rich learning experiences to children. As 

an educational environment, museums offer opportunities to develop children's skills such as 

observation, examination, inquiry, critical thinking, inference, and creativity. In museums, children 

interpret the objects they examine based on their own experiences, beliefs and values, according to 
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their developmental level. Thus, museums support the development of children and raise awareness of 

cultural values in the early period. It is important to increase awareness of museum experiences, which 

are of educational importance for children, by making them a part of the objectives to be gained in the 

education and training process rather than being just a trip. However, there are many children who do 

not have knowledge about museums, which have an effective role in children's learning processes. 

Therefore, in this study, it is aimed to examine the effects of creative drama activities in the museum 

on the awareness of 5-6 year old children about the museum. The sample of the study consists of ten 

children aged 5-6 years, who were reached from a kindergarten in the city center of Burdur by 

purposeful sampling method. The research was designed as an interpretative qualitative research 

design. For this purpose, creative drama activities were prepared in the museum for children aged 5-6 

years. In the research, the "Interview Form" and “General Information Form” prepared by the 

researchers was used as a data collection tool. In the interview form, there are five questions about the 

awareness of children about the museum. Before the activities were implemented, the questions were 

asked to the children individually and their answers were noted. Afterwards, creative drama activities 

were applied to the children in the museum for seven weeks. After the training, the questions in the 

interview form were asked again to the children, and their answers before and after the training were 

compared. As a result of the research, it was determined that the awareness of the children about the 

museum increased after the education given. 

Keywords: Preschool period, museum, creative drama, awareness. 

 

GİRİŞ 

Müzeler, sanatsal, bilimsel geleneğe ait, tarihi, teknoloji ve doğayla ilgili alanlarda, geçmişin, bugünün 

ve geleceğin izlerini içinde barındıran, yaparak yaşayarak öğrenmenin gerçekleştiği, halka açık 

heyecan verici öğrenme mekanlarıdır (Buyurgan ve Buyurgan, 2020). ICOM (International museum 

council) tarafından 24 Ağustos 2022’de Prag'da düzenlenen 26. ICOM Genel Konferansı 

çerçevesinde, yeni bir müze tanımı yapılarak, “Müze, somut ve somut olmayan mirası araştıran, 

toplayan, koruyan, yorumlayan ve sergileyen, kar amacı gütmeyen, toplumun hizmetinde olan kalıcı 

bir kurumdur. Halka açık, erişilebilir ve kapsayıcı müzeler, çeşitliliği ve sürdürülebilirliği destekler. 

Eğitim, derinlemesine düşünme, zevk alma ve bilgi paylaşımı için çeşitli deneyimler sunarak; etik, 

profesyonel ve toplulukların katılımıyla iletişim kurarak çalışırlar.” şeklinde tanımlanmıştır (ICOM, 

2022). Bu tanımdan yola çıkarak, müzelerin toplama, belgeleme, koruma, sergilemenin yanı sıra 

eğitim, derinlemesine düşünme ve bilgi paylaşma gibi yönleri de vurgulanmıştır. Bu nedenle 

günümüzde müzeler, diğer işlevlerinin yanı sıra yaşantılara dayalı ve çok yönlü öğrenme alanları 

olarak eğitim sürecinde etkin olarak kullanılmaktadır (İlhan ve Okvuran, 2001; Brooks, Aris ve Perry, 

2013).  

Müzelerin öğretmen ve öğrenme sürecinde etkin olarak kullanılabilmesi tüm konu alanlarında anlamlı 

öğrenmelerin kazanılmasında en etkili anahtarlardan biri olarak görülmektedir.  Aynı zamanda 

müzeler, insanlık tarihini nesnelerle sunarken, bireyin kendi kültürü ile başka kültürleri tanımasına, 

benzerlik ve farklılıkları keşfetmesine, hoşgörü ile yaklaşmasına, empati, hayal gücü ve yaratıcılığını 

geliştirmesine katkıda bulunmaktadır (Oruç ve Altın, 2008; Köksal Akyol ve Akyol, 2014). 

Müzelerin öğrenme ortamı olarak kullanılması, katılımcılara farklı deneyimler sağlamaktadır. Bu 

farklı deneyimlerin sağlanmasında kullanılan, en iyi öğrenme yöntemlerinden birisi de dramadır. 

(Köksal Akyol ve Akyol, 2014; Oruç ve Altın, 2008). Eğitimde yaratıcı drama etkili ve anlamlı 

öğrenmeyi gerçekleştirebilen yöntemdir. San (2006) yaratıcı dramayı, “doğaçlama, rol oynama vb. 

tekniklerden yararlanılarak bir grup çalışması içinde, bireylerin bir yaşantıyı, bir olayı, bir fikri, kimi 

zaman bir soyut kavramı ya da bir davranışı, eski bilişsel örüntülerin yeniden düzenlemesi yoluyla ve 

gözlem, deneyim, duygu ve yaşantıların gözden geçirildiği oyunsu süreçlerde anlamlandırması, 

canlandırması” şeklinde tanımlamaktadır.  

Müzede yaratıcı drama etkinlikleri yaparak yaşayarak öğrenmeyi sağlayabilecek etkili yöntemlerden 

birisidir. Müzelerde yapılan drama çalışmaları ile çocuklar geçmişi, geçmişe ait mekânlarda yaparak 

ve yaşayarak öğrenebilirler. Böylece çocukların empati becerisini geliştirmelerine, estetik bir biçimde 
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öğrenmelerine, rol içinde araştırma yapmalarına, yeni bilgiler keşfetmelerine, problem çözmelerine 

olanak sağlar (Okvuran, 2012; Oruç ve Altın, 2008). Bu nedenle çocuklar açısından eğitimsel önem 

taşıyan müze deneyimlerinin sadece bir gezi olmaktan çok eğitim öğretim sürecinde kazandırılmak 

istenen hedeflerin bir parçası haline getirilmesi böylece çocukların farkındalıklarının artırılması 

önemlidir. Ancak, çocukların öğrenme süreçlerinde etkili bir role sahip olan müzelere ilişkin bilgisi 

olmayan birçok çocuk bulunmaktadır.  Ayrıca müzeler birçok çocuk tarafından bir sürü eski ve kırık-

dökük eşyanın sergilendiği, sıkıcı yerler olarak kodlanmaktadır (Oruç ve Altın, 2008). 

Alan yazında müzede drama olarak bilinen ve drama etkinlikleri ile müze ortamlarını bir araya getiren 

çalışmalar müze ziyaretçilerine, öğrencilere, çocuklara ya da yetişkinlere kalıcı öğrenme deneyimleri 

sunmaktadır (Karaosmanoğlu, 2021). Müzede yapılan yaratıcı drama etkinlikleri ile ilgili araştırmalar 

incelendiğinde alan yazında (Karagianni, ve Papadopoulos, 2019; Lenakakis ve Panaghi, 2018; Akyol 

ve Köksal Akyol, 2017; Karaosmanoğlu, 2017; Ünal ve Pınar, 2017; Bingöl ve Bingöl, 2014; Ruso ve 

Topdal, 2014; Okvuran, 2010; 2012; Adıgüzel, 2006; Buyurgan, 2004; Prentice, 1994) çalışmalara 

rastlanmıştır. Araştırmalar incelendiğinde, okul öncesi çocukların müzede drama etkinlikleriyle 

müzeye ilişkin farkındalıklarını inceleyen bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu nedenle bu araştırmada 

müzede yaratıcı drama etkinliklerinin 5-6 yaş grubu çocuklarının müzeye ilişkin farkındalıklarına 

etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın bu yönüyle de alan yazına katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir.  

 

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı, müzede yaratıcı drama etkinliklerinin 5-6 yaş grubu çocuklarının müzeye 

ilişkin farkındalıklarına etkisini incelenmesidir. 

 

YÖNTEM 

Araştırmanın Modeli 

Araştırmada bir olguyu, bir sorunu, bir süreci katılımcıların bakış açılarını, dünya görüşlerini, önceki 

deneyimlerini keşfetmeye ve anlamaya çalışan yorumlayıcı nitel araştırma deseni kullanılmıştır 

(Merriam ve Grenier, 2019).   

 

Çalışma Grubu  

Araştırmanın çalışma grubunu 2021-2022 eğitim öğretim yılında Burdur il merkezinde bulunan bir 

anaokulundan amaçlı örneklem yöntemiyle ulaşılan 5-6 yaş grubundaki on çocuk oluşturmaktadır. 

Araştırmaya katılan çocukların sosyo-demografik özelliklerine ilişkin dağılımlar Tablo 1.’de 

verilmiştir.  
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Tablo 1. Araştırmaya Alınan Çocukların Sosyo-Demografik Özelliklerine İlişkin Dağılımlar 

Değişkenler f 

Cinsiyet 

Kız  

Erkek 

 

5 

5 

Yaş 

5 yaş 

6 yaş 

 

4 

6 

Anne eğitim 

Lise 

Üniversite 

Lisansüstü 

 

2 

4 

4 

Baba eğitim 

Üniversite 

Lisansüstü 

 

6 

4 

Daha önce müzeye gitme 

Evet 

Hayır 

 

4 

6 

 

Tablo 1 incelendiğinde araştırmaya alınan çocukların 5’inin kız, 5’inin erkek olduğu, çoğunluğunun 6 

yaşında olduğu (f=6), f=2 annenin lise, f=4’ünün üniversite, f=4’ün ise lisansüstü mezunu olduğu, 

babaların çoğunluğunun üniversite mezunu olduğu (f=6) ve çocukların çoğunluğunun (f=6) daha önce 

müzeye gitmediği görülmektedir. 

 

Müzede Yaratıcı Drama Etkinliklerinin Planlanması  

Müzelerin öğrenme ortamı olarak kullanılması, katılımcılara farklı deneyimler sağlamaktadır. Bu 

öğrenme yöntemlerinden birisi de dramadır. Araştırmacılar etkinlikleri planlamadan önce ilgili 

literatürdeki uygulamaları bütünsel olarak incelemişlerdir. Araştırmada yapılan etkinlikler arasında 

müzede gerçekleştirecek etkinlikler de belirlenmiştir. Araştırma kapsamında erişimi kolay olması, 

çocukların seviyesine uygun etkinliklerin yapılabilir olması açısından Burdur arkeoloji müzesi 

seçilmiştir.  

Müzede yaratıcı drama etkinliklerinin isimleri aşağıda verilmiştir.  

Müze ne olsa gerek? Yapbozu tamamla. 

Kazı ekibi iş başında! Define avı  

Müzedeki objelerin yolculuğu… 

Haydi müzenin kurallara uyalım!  

Müzede bir gün. Burdur arkeoloji müzesini keşfedelim.  
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Müzede heykeller her gece canlanır/Dans eden kızlar frizi 

Haydi kendi müzemizi oluşturalım.  

 

Uygulama Öncesi ve Sonrası 

Müzede yaratıcı drama etkinlikleri uygulanmadan önce araştırmaya katılmak isteyen çocukların 

ailelerin gönüllü izin formu alınmıştır. Ayrıca müzede gerçekleştirirken yardımcı olması için gönüllü 

katılacak bir anne ve Eğitim Fakültesi Okul öncesi öğretmenliği 2. Sınıf öğrencilerinden üç kişi 

belirlenmiştir. Etkinliklere başlamadan önce araştırmacılar tarafından hazırlanan, “Görüşme 

Formu”ndaki sorular çocuklara sorularak kayıtlar tutulmuştur. Araştırmaya katılan çocukların 

demografik özellikleri için oluşturulan “Genel Bilgi Formu” ise öğretmen tarafından doldurulmuştur.  

Müzede drama etkinlikleri uygulanmasından sonra araştırmaya dâhil edilen çocuklara “Görüşme 

Formu”ndaki sorular tekrar sorularak kayıtlar tutulmuştur. 

 

Veri Toplama Araçları  

Araştırmada veri toplama aracı olarak çocukların demografik özelliklerini belirlemek amacıyla 

oluşturulan “Genel Bilgi Formu” ve müzeye ilişkin farkındalıklarını belirlemek amacıyla oluşturulan 

“Görüşme Formu” kullanılmıştır.  

Görüşme formunda; “Müze nedir?, Müzede neler olur?, Tarihi eser nedir?, Sence müzede sergilenen 

eserler nereden gelmiştir?, Müzede ne sergilemek isterdin?” olmak üzere toplam beş soru 

bulunmaktadır.  

 

Verilerin Analizi  

Araştırma kapsamında yapılan görüşmelerden elde edilen veriler içerik analizi ile değerlendirilmiştir. 

İçerik analizi bir metindeki değişkenleri ölçmek amacıyla, sistematik, tarafsız ve sayısal olarak yapılan 

analizi ifade etmektedir (Wimmer ve Dominick, 2000).  

Görüşmeden elde edilen veriler üç araştırmacı tarafından birbirinden bağımsız olarak incelenmiş 

kodlar oluşturulmuştur. Elde edilen ortak kodlar bir araya getirilerek kategoriler oluşturulmuştur. 

Oluşturulan kategoriler hakkında görüş birliğinden sonra bulgulara eklenmiştir.  

 

Araştırmada Geçerlik ve Güvenirlik 

Lincoln ve Guba (1985) durum çalışmalarında inandırıcılık (trustworthiness) sözcüğünün, geçerlik ve 

güvenirlik kavramları yerine kullanılmasını önermişlerdir. 

Bu çalışmanın sürecinde durumla ilgili orta çıkan konular sürekli olarak gözlenmiştir. 

Araştırmacıdan farklı bir kişi bulguları tarafından da kontrol edilmiştir.  

Her bir basamak detaylı bir şekilde dokümanlarla desteklenerek geçerlik ve güvenirlik arttırılmıştır. 

Katılımcı bütün sürece dahil edilmiştir. 

Bulgular hakkında uzman kişilerden görüş alınmıştır. 

Çalışmada her bir basamak detaylı bir şekilde raporlanmıştır. 
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BULGULAR 

Araştırmanın bu bölümünde araştırmaya katılan çocukların müzede drama etkinliklerinin öncesi ve 

sonrasındaki görüşmelerden elde edilen veriler analiz edilerek, bulgular tablolar halinde sunulmuştur. 

Bu bağlamda müzede yaratıcı drama etkinliklerinin çocukların müzeye ilişkin farkındalıklarına etkisi 

incelemiştir.  

Araştırmaya alınan çocukların uygulama öncesi ve sonrası sonuçlarına ilişkin dağılımlar Tablo 2’de 

sunulmuştur.  

 

Tablo 2.  Araştırmaya Alınan Çocukların Uygulama Öncesi ve Sonrası Sonuçlarına İlişkin Dağılımlar 

 Uygulama öncesi cevaplar* Uygulama sonrası cevapları* 

Müze nedir? Terkedilen/eski eşyalar 

Heykel 

Eski resimler 

Fosil 

Eski kıyafetler 

Böcek 

Bilmiyorum 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

Eski eşyaların sergilendiği yer 

Heykel 

Eski resimler 

Hayvan kemikler 

Böcekler 

Eski paralar 

Oyuncaklar 

İskeletler 

Dinozor kalıntıları 

5 

3 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

Müzede neler olur? Heykeller 

Paralar 

Dinazor kemikleri 

Fosiller 

Eski eşyalar 

Kıyafetler 

Eski resimler 

Oyuncaklar 

Böcekler 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

Heykeller 

Hayvan kemikleri 

Toprak eşyalar 

Paralar 

Yaşamayan hayvanlar 

Eski resimler 

Mumya 

Eski eşyalar 

Vazo 

Arabalar 

Oyuncaklar 

6 

5 

5 

3 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

Tarihi eser nedir? Bilmiyorum 

Eski eşya 

Çok eskiden olanlar 

Toprağa gömülü olanlar 

Bilmiyorum 

7 

1 

1 

1 

 

 

Kazıp bulunan eşyalar 

Koruduğumuz eski eşyalar 

Ben doğmadan önce olan şeyler 

Çok çok önceden bulunan şeyler 

Eski resimler, heykeller 

4 

3 

2 

 

2 
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1 

Sence müzede 

sergilenen eserler 

nereden gelmiştir? 

Bilmiyorum 

Kazı yapanlar getirdi 

Toprağı altından getirdiler 

Eski insanlardan kaldı 

4 

3 

1 

 

2 

Arkeologlar getirdi 

Eski zamanlardan geldi 

Farklı ülkelerden geldi 

 

7 

3 

2 

Müzede ne 

sergilemek isterdin? 

Oyuncak (gemi, araba) 

Kılıç 

Çizdiğim resimleri 

Heykel 

Dinazor kemikleri 

 

7 

2 

2 

1 

1 

 

Oyuncak 

Heykel 

Dinozor kemikleri 

Halı 

Böcekler örümcekler 

Vazo 

Giysi 

Çömlek 

8 

5 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

*Çoklu cevaplar verilmiştir.    

 

Çocukların uygulama öncesi “Müze nedir?” soruna verdikleri cevaplar incelendiğinde çocukların 

çoğunlukla terkedilen eşya ya da eski eşyaların olduğu yer (f=3) şeklinde cevap verdiği görülmektedir. 

Bu cevabı sırasıyla eski resimler, fosil, eski kıyafetler ve böceklerin olduğu yer cevapları takip 

etmektedir. Bir çocuk ise “bilmiyorum” cevabı vermiştir. Çocukların aynı soruya uygulama sonrası 

verdiği cevaplar incelendiğinde ise çocukların verdikleri cevap sayısının arttığı bununla birlikte 

uygulama öncesi söylenilmeyen cevapların da olduğu görülmüştür. Çocukların çoğunluğu uygulama 

sonrası “Müze nedir?” sorusuna eski eşyaların sergilendiği yer (f=5) şeklinde cevap vermiştir. Heykel 

(f=3) ve eski resimlerin (f=2) olduğu yer cevabını veren çocuk sayısı ise uygulama sonrası artmıştır. 

Uygulama öncesi, verilen fosil cevabı ise hayvan kemikleri, iskeletler ve dinozor kalıntıları şeklinde 

daha ayrıntılı cevaplandırılmıştır. Uygulama öncesi bir çocuk böcek cevabı verirken uygulama sonrası 

iki çocuk böcek cevabı vermiştir. Uygulama öncesi söylenilmeyen oyuncak (f=1) ve eski paraların 

olduğu (f=2) yer cevapları ise uygulama sonrası söylenmiştir.  

“Müzede neler olur?” sorusuna uygulama öncesi ve sonrasında çocukların çoğunluğu “heykeller olur” 

(etkinlik öncesi f=4; etkinlik sonrası f=6) cevabını vermiştir. Uygulama öncesi heykel cevabını 

sırasıyla paralar, dinozor kemikleri, fosiller, eski eşyalar, kıyafetler, oyuncaklar, böcekler ve eski 

resimler izlemiştir. Uygulama sonrasında heykelden sonra aynı cevapları veren çocuklar olmuştur. 

Ancak etkinlik öncesi çocuklar dinozor kemikleri şeklinde cevap verirken uygulama sonrası hayvan 

kemikleri, yaşamayan hayvanlar ve mumyalar şeklinde daha geniş cevaplar vermişlerdir. Etkinlik 

öncesi söylenilmeyen toprak eşyalar (f=5) ve vazo (f=1) cevabı ise uygulama sonrasında 

söylenilmiştir. Son testte heykelden sonra en fazla söylenilen cevap ise toprak eşyalar olmuştur. 

“Sence tarihi eser nedir?” soruna çocukların verdiği cevaplar incelendiğinde çocuklarının 

çoğunluğunun bu soruya “bilmiyorum (f =7)” yanıtını verdiği belirlenmiştir. Bilmiyorum yanıtıyla 

birlikte eski eşya (f=1), çok eskiden olanlar (f=1), toprağa gömülü olanlar (f=1) şeklinde cevap veren 

çocuklar da olmuştur. Çocukların uygulama sonrası cevapları incelendiğinde ise tüm çocukların bu 

soruya cevap verdiği dikkat çekmektedir. En fazla verilen cevap kazıp bulunan eşyalar (f=4) olmuştur. 

Çocuklar “Sence müzede sergilenen eserler nereden gelmiştir?” sorusuna etkinlik öncesi çoğunlukla 

“bilmiyorum” yanıtını vermişlerdir. Uygulama öncesi bu soruya dört çocuk bilmiyorum cevabı 
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verirken uygulama sonrası hiçbir çocuk bilmiyorum cevabı vermemiştir. Bilmiyorum cevabından 

sonra en fazla gelen yanıt ise kazı yapanlar getirdi (f=3) cevabı olmuştur. Uygulama sonrası ise 

çocuklar en fazla kazı yapanların mesleğinin adını söyleyerek arkeologlar (f=7) cevabını vermiştir. 

Uygulama öncesi söylenilmeyen farklı ülkelerden geldi (f=2) cevabı ise uygulama sonrasında 

söylenilmiştir. 

“Müzede ne sergilemek isterdin?” sorusuna ise etkinlik öncesi ve sonrasında çocuklar en fazla oyuncak 

cevabını vermiştir. Ancak uygulama sonrasında oyuncak cevabını veren çocuk sayısı artmış ayrıca bu 

soruya daha farklı cevaplar da gelmiştir. Uygulama öncesi çocuklar oyuncak cevabı sonrası sırasıyla 

kılıç, çizdiğim resimleri, heykel ve dinozor kemikleri şeklinde de cevaplar vermişlerdir. Uygulama 

sonrasında ise heykel ve dinozor kemikleri yanıtını veren çocuk sayısı artmıştır. Uygulama öncesinde 

söylenilen “çizdiğim resimleri” cevabi ise uygulama sonrasında söylenilmemiştir ancak halı, böcekler, 

örümcekler, vazo, giysi ve çömlek cevapları söylenilmiştir. 

 

SONUÇ ve TARTIŞMA 

Araştırma sonucunda müzede yaratıcı drama etkinliklerinin çocukların müzeye ilişkin farkındalıklarını 

arttırdığı, görüşme formunda yer alan “Müze Nedir?”, “Müzede neler olur?”, “Tarihi eser nedir?”, 

“Müzede sergilenen eserler nereden gelmiştir?”, “Müzede ne sergilemek isterdin?” sorularına 

uygulama öncesi “Bilmiyorum” cevabı veren çocukların uygulama sonrası cevap verdiği saptanmıştır. 

Bu durum çocukların müzeye ilişkin farkındalıklarının arttığını göstermektedir. Sturm ve Bogner 

(2010) yaptıkları çalışmada sınıf ortamında çocukların öğrenme motivasyonlarına göre müze eğitimine 

dâhil edilen çocukların öğrenme motivasyonlarının daha yüksek olduğunu belirlemişlerdir. Ayrıca 

Buyurgan (2004) yaptığı araştırmada müzede yapılan planlı gezilerin öğrenmede etkin rolü olduğunu 

belirtmektedir.  Karaca-Hamiden vd. (2018) çalışmalarında çocukların, müze gezisinde olumlu 

deneyimler edindikleri, mutlu, heyecanlı oldukları ve geçmiş ile bugün arasında bağlantı kurabildikleri 

belirlemişlerdir.  

Çocukların müzeye ilişkin birçok kavramı (arkeolog, kazıp bulunan eşyalar, korunan eşyalar vb.) 

öğrendikleri, uygulama öncesi söylenilmeyen cevapların söylenildiği, dolayısıyla sorulara verilen 

cevap sayısının arttığı belirlenmiştir. Müzede drama etkinliklerinin çocukların aktif katılımlarını 

sağlaması nedeniyle çocuklar bu alanlarda yaparak yaşayarak yeni öğrenmelerinin artırdığı 

söylenebilir. Sunal’a (1990) göre, yaşantısal öğrenme modeli, çocukların süreç becerilerinin 

geliştirilmesini ve çoğunlukla olgular şeklinde olmakla birlikte kavram ve genellemeleri de içeren 

bilgi edinmelerini amaçlar. Bu doğrulta müzede yaratıcı drama etkinliklerinin çocukların müze ile 

ilgili kavramlar ve genellemeler hakkında bilgi edinmelerini sağladığı düşünülmektedir. Benzer 

şekilde, Karagianni ve Papadopoulos’un (2019) yaptıkları çalışmada özellikle çocukların drama 

yoluyla müzelerde anlamlar oluşturmasına, geçmişin tutumlarını bugünle ilişkilendirmesine yardımcı 

olduğu saptanmıştır.  Akyol ve diğerlerinin (2015) belirttiği gibi müzelerde ve arkeolojik alanlarda 

yapılan yaratıcı drama çalışmalarının çocuklar üzerinde sağladığı yararlar dikkate alındığında, benzer 

çalışmaların daha da yaygınlaşmasının gerekli olduğu söylenebilir.  

 

ÖNERİLER 

Bu araştırma, müzede yaratıcı drama etkinliklerinin 5-6 yaş grubu çocuklarının müzeye ilişkin 

farkındalıklarına etkisini incelenmesi amacıyla yapılmıştır.  

Bu bağlamda yapılan araştırmada ulaşılan sonuçlara göre öneriler sunulabilir:  

Okullarda çocuklarla yapılan müzede drama etkinliklerinin yaygınlaştırılması ve müzeleri okul dışı 

eğitim kapsamına dâhil etmeleri, 

Ailelere ve öğretmenlere müzede yapılan eğitim faaliyetlerinin çocuğun gelişimi açısından önemi 

hakkında eğitimlerin verilmesi, 
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Müzelerin kendi eğitim programlarının geliştirilmesi, verilecek eğitim programlarının ya da 

etkinliklerin farklı teknik ve yöntemler kullanılarak hazırlanması önerilebilir. 
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COVİD-19 PANDEMİSİ SÜRECİNDE İŞLENEN UZAKTAN EĞİTİM DERSLERİNİN 

VERİMLİLİĞİ İLE İLGİLİ ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ 

 

RESEARCH OF STUDENT OPINION ON THE PRODUCTIVITY OF DISTANCE EDUCATION 

LESSONS DURING THE COVID-19 PANDEMIC PROCESS 
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ÖZET 

İlk olarak Çin’in Hubei Bölgesi’nin Wuhan kentinde görülen ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11 

Mart 2020’de “pandemi” olarak ilan edilen Covid-19 süreci, tüm dünyayı hazırlıksız şekilde 

yakalamış ve eğitim-öğretim faaliyetleri de bu süreçten etkilenmiştir. Bu araştırmanın amacı; Covid-

19 Pandemisi sürecinde işlenen uzaktan eğitim derslerinin verimliliği ile ilgili öğrenci görüşlerini 

incelemektir. Araştırmanın deseni, nitel çalışmalarda kullanılan durum çalışması desenine bağlı 

kalınarak oluşturulmuş ve elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırmanın 

çalışma grubunu UZEM sistemi üzerinden ders alan 18 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan 

öğrencilere UZEM sistemi üzerinden verimlilikle ilgili açık uçlu 1 adet soru sorulmuş ve görüşlerini 

belirtmeleri istenmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre öğrencilerin uzaktan eğitim sistemini; 

zaman kazandırması, mekâna bağımlılığı ortadan kaldırması ve kayıttan izleme imkânı sağlaması 

bakımından %32 oranında verimli buldukları; motivasyon sağlamanın zor olması, teknolojik 

altyapının yetersiz olması ve uygulamalı derslere katkı sağlamaması bakımından %68 oranında 

verimsiz buldukları sonuçlarına ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Pandemi, Covid-19, Uzaktan Eğitim, Verimlilik 

 

The Covid-19 process, which was first seen in Wuhan, China's Hubei Region and declared as a 

"pandemic" by the World Health Organization (WHO) on March 11. 2020, caught the whole world off 

guard and educational activities were also affected by this process. The purpose of this research; it is 

to examine student opinions about the productivity of distance education lessons taught during the 

Covid-19 Pandemic process. The design of the research was created by adhering to the case study 

pattern used in qualitative studies and the data obtained were analyzed by content analysis method. 

The study group of the research consists of 18 students who take lessons from the UZEM system. The 

students who participated in the research were asked 1 open-ended question about productivity over 

the UZEM system and they were asked to express their opinions. According to the findings obtained 

from the research, the distance education system of the students; they found it 32% efficient in terms 

of saving time, eliminating not depending on location and providing the opportunity to watch from the 

video recording; It was concluded that they found it to be unproductive at the rate of 68% in terms of 

difficulty in providing motivation, insufficient technological infrastructure and not contributing to 

applied lessons. 

Keywords: Pandemic, Covid-19, Distance education, Productivity 
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GİRİŞ 

İçinde bulunduğumuz yüzyılda insanlığın maruz kaldığı son salgın Covid-19 pandemisi olmuştur. 

Dünya Sağlık Örgütünün 2020 yılı Mart ayında “pandemi” olarak ilan ettiği süreç, tüm dünyanın 

gündemini birdenbire değiştirmiş ve “sağlık” ana gündem maddesi haline gelmiştir. Pandemi ilan 

edilmesi ile birlikte pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de önlemler alınmaya başlanmış ve Sağlık 

Bakanlığı bünyesinde 10 Ocak 2020 tarihinde bir bilim kurulu oluşturulmuştur (Sağlık Bakanlığı, 

2022). Vaka sayılarının hızla artması üzerine, alınan önlemler sıkılaştırılmış ve bilim kurulunun 

tavsiyesi üzerine 13 Mart 2020 tarihinde okullarda yapılan eğitim-öğretime ara verilmesi kararı 

alınmıştır. Yüksek öğretim kurumlarında ise, YÖK’ün 23 Mart 2020 tarihinde yaptığı açıklama ile yüz 

yüze eğitime ara verilerek dijital ortamda uzaktan eğitim sistemleri üzerinden eğitim-öğretime 

geçilmiştir (Yükseköğretim Kurulu, 2022). 

Uzaktan eğitimin bir “kavram” olarak ortaya çıkışı 1700’lü yıllara dayanır (Kaya, 2002). Yazının 

bulunması ile birlikte, eski çağlardan itibaren mektupla yazışarak başlayan uzaktan eğitim, zaman 

içerisinde teknoloji ve toplumların gelişmişlik düzeylerine bağlı olarak çeşitli şekillerde uygulanmıştır. 

Öğretmen ve öğrencinin zaman ve mekân bakımından birbirinden ayrıldığı ortamlar üzerine 

yapılandırılan tüm uygulamalar “uzaktan eğitim” olarak adlandırılmaktadır (Uluğ & Kaya, 1997). 

Uzaktan eğitimin akademik çalışmalara konu olması 1950’lerde hızlanmıştır (Blake, 2018).  

Türkiye’de uzaktan eğitim uygulamalarına başlanması biraz sancılı bir süreç olmuştur. Dewey ve 

birkaç yabancı uzmanın 1924 yılında sunduğu raporlar ülkemizde uzaktan eğitimin kavramsallaşması 

sürecini başlatmıştır. Ancak halkın büyük çoğunluğunun okuma-yazma bilmemesi, uzaktan eğitim 

uygulamalarının hayata geçirilmesini güçleştirmiştir. Bu nedenle 1927-1955 yılları arasında kalan 

dönem, uzaktan eğitimin “bir düşünce” olarak tartışıldığı dönem olmaktan öteye gidememiştir. 

Bozkurt’a göre bu dönem tartışma ve öneriler dönemidir (Bozkurt, 2017). Bu tartışmalı dönemin 

sonunda Türkiye’de uzaktan eğitimle ilgili ilk uygulama 1956 yılında Ankara Üniversitesi Banka ve 

Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü tarafından yapılmıştır. Bu uygulamada banka çalışanları mektupla 

öğrenim görmüşlerdir (Kaya, 2002).    

Bir uzaktan eğitim programının uygulanabilmesi için tek yönlü veya çift yönlü uygulama 

modellerinden herhangi birisi tercih edilebilir. Tek yönlü uygulama modelleri; mektup modeli, radyo 

modeli, televizyon modeli, bilgisayar uygulamaları modeli ve karma modeldir. Çift yönlü uygulama 

modelleri ise; çift yönlü radyo modeli, çift yönlü televizyon modeli, çift yönlü bilgisayar programları 

modeli ve karma modeldir (İşman, 2011). İki model arasındaki temel fark; çift yönlü uygulama 

modelinde öğretmen ve öğrencinin aynı anda aktif (online) olduğu eş zamanlı (senkron) veya 

öğretmen ve öğrencinin farklı zamanlarda aktif olduğu serbest zamanlı (a-senkron) uygulama 

seçeneklerinin bulunmasıdır (Romiszowski, 2004). Bu seçeneklerin tercih edilmeleri halinde, 

birbirlerine karşı üstün yönleri mevcuttur. Ancak aralarındaki en önemli fark “etkileşim” (interaction) 

faktörüdür (Andrson, 2004). Geleneksel modelde sınıf ortamında yürütülen derslerde öğretmen-

öğrenci/öğrenci-öğrenci etkileşimini sağlamak mümkünken, serbest zamanlı (a-senkron) uygulama 

seçeneğinde bu etkileşimi yakalamak mümkün değildir. 

Bilişim teknolojileri alanında yaşanan gelişmeler, uzaktan eğitimin yüksek öğretimde daha gelişmiş 

imkânlarla yapılabilmesine olanak sağlamıştır. Özellikle gelişen “internet ağı” ve yaygın şekilde 

kullanılmaya başlanması, uzaktan eğitim sistemlerinin kullanımına önemli bir ivme kazandırmıştır. Bu 

bağlamda geliştirilen Adobe Connect, Collaborate, Perculus, Ms Team, Bigbluebutton ve Google Meet 

gibi “öğrenme yönetim sistemleri” (Learning Management Systems), oluşturulan sanal sınıflar 

sayesinde programlı e-öğrenme imkânları sağlamışlardır. Bireyin eğitim/öğrenme ihtiyacına göre ücret 

karşılığı belirli platformlardan aldığı e-öğrenme hizmetleri ya da Youtube, Instagram, Twitter gibi açık 

kaynakların sağladığı erişim imkânları da “internetten öğrenme” veya “internet aracılığı ile öğrenme” 

diye tanımlayabileceğimiz kavramları yaratmıştır.  

2020 yılında çok hızlı şekilde dünya gündemine giren ve toplumların alışkanlıklarını radikal şekilde 

değiştiren Covid-19 süreci, pek çok kamusal hizmetin sağlanması ile ilgili dinamiklerin ivedi şekilde 

değiştirilip, dönüştürülmesini gerektirmiştir. Eğitim hizmetleri de bu değişim-dönüşümden etkilenen 

hizmet alanlarından birisi olmuştur. Üniversiteler hızlı bir biçimde UZEM (uzaktan eğitim merkezi) 
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birimlerini yapılandırmış ve Adobe, Collaborate, Perculus, Ms Team, Zoom vb. öğrenme yönetim 

sistemleri aracılığı ile derslerini uzaktan eğitim modeline adapte etmişlerdir. Bu süreç, sınıf ortamında 

yürütülen geleneksel modelin uzaktan eğitim modeline; uzaktan eğitim modelinin de   zaman içinde 

karma (hybrit) modele evirilmesi ile sonuçlanmıştır. Pandemi sonrası dönemde yüksek öğretim 

kurumlarının büyük çoğunluğunda uygulanan eğitim-öğretim modeli ile ilgili bir değişim-dönüşüm 

yaşanmış ve karma (hybrit) model yaygın şekilde kullanılmaya başlanmıştır. 

 

 

Şekil 1. Model Diyagramı 

 

Uzaktan eğitim modeline, pandemi sebebiyle oluşan olağanüstü şartlarda hazırlıksız bir şekilde 

geçilmiştir. Bu bağlamda eğitim-öğretimin alımlayıcısı olan öğrenciler bakımından sürecin ne derece 

verimli geçirildiği sorusu, yeni yapılmaya başlayan araştırmaların temel problemlerinden birisini 

oluşturmaktadır. Özellikle YÖK ve üniversiteler, geriye dönük olarak süreci sorgulamakta ve 

araştırma-geliştirme çalışmaları yapmaktadırlar. Yükseköğretim Kurulu’nun pandemi sonrasında 207 

üniversiteden 1 milyon 255 bin öğrencinin katılımı ile yaptığı araştırmanın sonuçları oldukça dikkat 

çekicidir. Söz konusu araştırmaya yüksek öğretimin her seviyeden öğrenciler katılmıştır. Ankete 

katılanların %74’ü -en yüksek oranla- lisans öğrencileridir. Lisans düzeyinde katılımcı sayısı 928.700 

kişidir. Ankette “pandemi” ve “pandemi sonrası” eğitim-öğretim süreçleri ile ilgili; pedagoji, bilişim 

teknolojileri, ders materyalleri, ölçme değerlendirme, iletişim, destek vb. değişkenleri kapsayan 

sorular yer almıştır (YÖK, 2022).  Karşılaştırma yapmaya da imkân veren sorular sorulmuştur. 

Uzaktan eğitim modeline geçiş ile ilgili yapılabilecek en geniş katılımlı çalışmalardan biri olması 

nedeniyle ulaşılan sonuçlar oldukça önemlidir. Söz konusu ankette pandemi sonrasında eğitim-

öğretime ilişkin “her seviyeden” katılımcının verdiği cevapların dağılımına bakıldığında %46 oranında 

derslerin “tamamen sınıf içinde yüz yüze” olması gerektiği yönünde görüş belirttikleri görülmektedir. 

Bu oran oldukça yüksek bir orandır. Yaklaşık iki öğrenciden biri, derslerin geleneksel modele bağlı 

kalınarak yürütülmesini beklemektedir. Bu bağlamıyla öğrencilerin uzaktan eğitim sistemleri 

üzerinden yürütülen dersleri verimli bulup bulmadıkları, eğer verimli bulmuyorlarsa bunun nedenleri 

araştırılmalıdır. Bu çalışmanın amacı da, Covid-19 Pandemisi sürecinde işlenen uzaktan eğitim 

derslerinin verimliliği ile ilgili öğrenci görüşlerinin incelemektir.  

YÖNTEM 

Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmış, araştırmanın deseni “durum çalışması” desenine 

bağlı kalınarak oluşturulmuştur. Araştırmanın çalışma grubunu Covid-19 Pandemisi boyunca MAKÜ 

Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı’nda öğrenim gören 

ve UZEM sistemi üzerinden 3 dönem boyunca ders alan 18 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma 

verilerinin analizinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Çalışma grubunda yer alan katılımcılara 

(n=18), UZEM sistemi üzerinden “UZEM sistemi üzerinden işlenen derslerinin verimliliği hakkındaki 

görüşlerinizi nedenleri ile belirtiniz” şekilde 1 maddelik açık uçlu yarı-yapılandırılmış soru 

Uzaktan 
Eğitim 
Modeli

Karma 
(hybrit) 
Model

Geleneksel 
Model



6th INTERNATIONAL EDUCATION AND INNOVATIVE SCIENCES CONGRESS 

(November 24-25, 2022 / Burdur Mehmet Akif Ersoy University) 
 

331 

sorulmuştur. Katılımcıların UZEM sistemine yükledikleri dokümanlar incelenmiş, tekrar eden kelime 

veya cümle kalıpları belirlenmiştir. Benzer içeriklerle ilişkili olan kelime veya cümleler kodlanarak 

ortak kategoriler altında toplanmış, böylece araştırmanın ana teması (madde) ile bağlantılı birimlere 

ulaşılmıştır. Kodlama işlemi sonrasında elde edilen kategoriler, geçerliğin ve güvenirliğin sağlanması 

amacıyla alan uzmanı üç (3) öğretim üyesi tarafından kontrol edilmiş ve olumlu dönüt alınmıştır. 

İçerik analizi sonucunda ulaşılan bulgular, kategorilerin toplam tekrar sayıları (f) ile cevapların 

toplamdaki yüzdelik (%) değerleri verilerek tablo haline getirilip yorumlanmıştır. Kodlara ait tekrar 

sayıları da ayrı ayrı gösterilmiştir. 

 

BULGULAR-SONUÇ 

Araştırmada katılımcılardan elde edilen verilerin analizi sonucunda ulaşılan tema, alt tema ve kodlar, 

tekrar sayıları ile yüzdelik değerleri verilerek tablo 1.’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 1. UZEM Derslerinin Verimliliği İle İlgili Görüşlerin Dağılımı. 

Ana Tema (madde) Alt Temalar Kodlar 

Toplam 

Tekrar 

Sayısı          

(f) 

Yüzde                  

(%) 

Uzaktan Eğitim 

Sistemi İle İşlenen 

Derslerin Verimliliği  

Verimsiz 

Motivasyon sağlamak zor (11) 

24 68 

Altyapı yetersiz (4) 

Sadece teorik derslerde olmalı (3) 

Uygulamalı derslerde katkı sağlamıyor (6) 

Verimli 

Zaman kazandırıyor (5) 

11 32 Mekândan bağımsızlık sağlıyor (3) 

Tekrar imkânı sağlıyor (3) 

 

Elde edilen bulgular katılımcıların UZEM sistemi üzerinden işlenen uzaktan eğitim derslerini; 

motivasyon sağlamanın zor olması (11), altyapının yetersiz olması (4), uzaktan eğitim derslerinin 

sadece teorik derslere uygun olması (3) ve uygulamalı derslere katkı sağlamaması (6) gibi nedenlerle 

“verimsiz” bulduklarını göstermektedir. Verimsiz alt teması kapsamındaki cevaplar toplamda 24 kez 

tekrarlanmıştır. Katılımcılar uzaktan eğitim derslerini %68 oranında “verimsiz” bulmuşlardır. 

Elde edilen bulgular katılımcıların UZEM sistemi üzerinden işlenen uzaktan eğitim derslerini; zaman 

kazandırması (5), mekândan bağımsızlık sağlaması (3) ve tekrar imkânı sağlaması (3) gibi nedenlerle 

“verimli” bulmuşlardır. Verimli alt teması kapsamındaki cevaplar toplamda 11 kez tekrarlanmıştır. 

Katılımcılar uzaktan eğitim derslerini %32 oranında “verimli” bulmuşlardır.  
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                                                                                 Şekil 2. Kod Listesi 

 

Araştırmadan elde edilen bulgular kodlara göre şekil 2.’de listelenmiştir. Katılımcıların verdikleri 

cevaplar UZEM üzerinden işlenen derslerin verimli bulunmadığını açıkça göstermektedir. Bu 

araştırmadan elde edilen sonuçlar, başka araştırmaların sonuçları ile de tutarlıdır. Örneğin, YÖK’ün 

(2020) pandemi sonrasında yapmış olduğu araştırmanın sonuçları, lisans öğrencilerinin online eğitimin 

“öğrenme üzerine etkisi”ni %52 oranında olumsuz bulduklarını göstermiştir. Anılan çalışmada yine 

lisans öğrencilerinin %48,1’i pandemi sonrasında derslerin “tamamen sınıf içinde yüz yüze” devam 

etmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Elde edilen sonuçlar, lisans öğrencilerinin uzaktan eğitim sürecini 

dikkate değer oranda verimsiz göstermektedir. Sarıkaya’nın 2021 yılında müzik eğitimi ana bilim dalı 

öğrencileri ile yaptığı araştırma bulguları da benzer sonuçlar ortaya koymuştur. Pandemi sürecinde 

uzaktan eğitim ile ilgili öğrenci görüşlerinin incelendiği araştırmanın bulguları, öğrencilerin büyük 

çoğunluğunun uzaktan eğitime karşı “olumsuz” görüş ifade ettiklerini göstermektedir.  

Uzaktan eğitim modelinin getirdiği “e-öğrenme” sürecinde verimsizlik pek çok değişkene bağlı 

olabilir. Phillips (2003), e-öğrenmede başarısızlığın birbiri ile ilişkili 3 temel değişkenden meydana 

gelebileceğini belirtmiştir. Bu üç değişken; ürün değişkeni (kötü ders tasarımları, yetersiz teknoloji); 

öğrenci seviyesi değişkeni (kötü hazırlanma, motivasyon eksikliği, zamansızlık) ve yönetim değişkeni 

(düşük yönetim desteği, ödül sisteminin olmaması)’dir. Her iki araştırmanın sonuçları incelendiğinde, 

Phillips tarafından e-öğrenmede verimsizliğin nedenleri olarak tanımlanan motivasyon, alt yapı ve 

zaman gibi bazı değişkenlerin bu araştırmanın katılımcıları tarafından da ifade edildiği görülmektedir. 

Phillips’in de belirttiği gibi bu değişkenler birbirleri ile yakın ilişkilidir. Katılımcı görüşlerinin 

“verimli” ya da “verimsiz” olarak tanımlanmasında tüm değişkenlerin birbirleri ile bağlantılarının da 

incelenerek sürecin daha ayrıntılı biçimde derinlemesine araştırılması gerekir. Günümüz koşullarında 

“teknolojinin eğitime olan olumlu etkileri” görmezden gelinemez (Levendoğlu, 2004). Bu gerçeklik, 

“e-öğrenme” pratiği için “pedagojik değişiklikleri” de zorunlu kılmaktadır (Johnson, 2017). Bu 

bağlamda yapılacak araştırmalardan elde edilecek sonuçlar, bilişim teknolojilerinin ulaştığı nokta 

itibariyle kaçınılmaz olan “e-öğrenme” sürecinin çok daha verimli hale getirilmesine katkı 

sağlayacaktır. 

 

  

Verimsiz (%68)

•Motivasyon Sağlamak Zor

•Altyapı Yetersiz

•Sadece Teorik Derslere Uygun

•Uygulamalı Derslere Katkı Sağlamıyor

Verimli (%32)

•Zaman Kazandırıyor

•Mekandan Bağımsızlık Sağlıyor

•Tekrar İmkanı Sağlıyor
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Bu çalışmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin Türkçe dersine yönelik metafor algılarının 

incelenmesidir. Metafor algıları, nesneleri, olguları ve somut kavramları farklı benzetmeler yaparak 

açıklamaya çalışmaktadır. Birey, hem kendi duygu ve düşüncelerini ortaya koyarken hem de karşıdaki 

insanın duygu ve düşüncelerini ortaya koyarken metaforlara sıkça başvurmaktadır. Türkçe dersinde 

ortaokul öğrencilerinin Türkçeye karşı olan metafor algıları, çeşitli yollarla ortaya konmaktadır. 

Metaforların herhangi bir olay, nesne, olgu hakkında farklı bakış açılarını geliştirdiği düşünüldüğünde 

bu çalışmanın öğrencilerin Türkçe algılarını ortaya çıkarması bakımından alana katkı sağlaması 

amaçlanmıştır. Bu çalışmanın yöntemi, bireylerin hayatında yaşanan olay veya durumlara yönelik 

kişisel tecrübelerinin incelendiği nitel araştırma desenlerinden olgubilim (fenomenoloji) olarak 

tasarlanmıştır. Çalışma grubunu 2022- 2023 eğitim öğretim yılında Uşak iline bağlı üç farklı kırsal 

bölgede öğrenim gören 133 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmadan elde edilen veriler adlandırma 

aşaması, tasnif etme, kategori geliştirme, geçerlik ve güvenirlik ile verilerin bilgisayar ortamına 

aktarılması olarak beş kategoride ele alınmıştır. Elde edilen veriler analiz edilmiş ve yorumlanmıştır. 

Çalışmada sonuç olarak 8 tane kavramsal kategori ortaya çıkmıştır. Bu kavramsal kategoriler de 

çalışma sürecinde örneklerle anlatılmıştır. Öğrencilerin Türkçeyi yararlı ve beğenilen bir ders olarak 

görmesi sonucunda, öğrenciler yirmi dokuz tane metafor geliştirmişlerdir. Türkçenin yararlı ve 

beğenilir bulunması öğrencilerin en çok seçtiği kategorilerdendir. Yeni bilgi ve kelime öğretme aracı 

olarak Türkçe kategorisinde öğrenciler beş farklı metafora ulaşmışlardır. Öğrencilerin Türkçe dersini 

bir eğlence gibi algılamaları ve sorulara bu yönde cevap vermeleriyle Türkçeyi bir eğlence aracı olarak 

görme metaforları ortaya çıkmıştır. Bu metaforlar üç başlıktan meydana gelmiştir. Ortaokul 

öğrencilerinin Türkçeyi ders olarak gerekli bulmaları, gereklilik olarak Türkçe kategorisindeki 

metaforları ortaya çıkarmıştır. Bu gerekliliğin yedi farklı metafora dayandığı sonucuna ulaşılmıştır.  

Türkçenin sevilmesi ortaokul öğrencilerinin algılarına üç metaforla yansımıştır. Değerlerle ilgili 

kavramlar özellikle ortaokul öğrencilerine benimsetilmesi gereken kazanımlardandır. Bu değerlerin 

Türkçe dersi kapsamında öğrencilerin algılarına sekiz metaforla yansıdığı anlaşılmıştır. Ortaokul 

öğrencilerinin Türkçeyi kapsamlı bir ders olarak algılaması ise dokuz farklı metaforla öğrencilerin 

düşüncelerine yansımıştır. Son olarak ortaokul öğrencilerinin süreklilik olarak Türkçe kategorisine 

verdiği cevaplarda sürekliliğin dört metaforla öğrenci görüşlerine yansıdığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Ortaokul, Türkçe dersi, metafor, algı, olgubilim 

 

The purpose of this study is to examine the middle school students’ metaphor perceptions toward 

Turkish courses. Metaphor is defined as explaining perceptions, objects, phenomena, and concrete 

concepts through various analogies. Individuals often use metaphors both in revealing and describing 

their own and other people’s thoughts and feelings. There are different ways to present the metaphor 

perceptions of middle school students toward Turkish inTurkish courses. Considering the fact that 

metaphors help students develop different perspectives towards any event, object, and fact, it is 

expected that this study will contribute to the literature in identifying the perceptions of students in 

Turkish. The method of this study was designed based on the phenomenology method, which is one of 
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the qualitative research designs that investigates people’s subjective experiences about events or 

situations occurring in their daily lives. The study group is consisted of 133 students who enrolled in 

three different rural schools in Usak in the 2022-2023 academic year. The data obtained from this 

study were analyzed through five categories as naming procedure, classification, category 

development, reliability and validity and transferring the data to the virtual environment. The obtained 

data were analyzed and interpreted. As a result of this study, 8 different conceptual categories 

emerged.  These conceptual categories were analyzed throughout the study. 29 metaphors were 

developed by students as a result of perceiving Turkish courses as useful and popular courses. 

Perceiving Turkish courses as useful and popular is one of the most selected categories by students. 

Students expressed five different metaphors in the category of Turkish as a tool for new knowledge 

and vocabulary learning. Additionally, metaphors were suggested regarding perceiving Turkish 

courses as fun, and providing answers in this way. These metaphors are listed under three categories.  

Also, middle school students’ perceptions toward the necessity of Turkish as a course developed 

metaphors in Turkish as a necessity category. It was also concluded that this necessity is based on 7 

different metaphors.  The Popularity of Turkish courses was reflected in the perceptions of middle 

school students with three metaphors. This leads to the result that the concepts with regard to values 

are especially among the objectives that must be taught to these students. In the context of Turkish 

courses, these values are seen to be reflected upon the perceptions of students with 8 different 

metaphors. The perceptions of students perceiving Turkish as a comprehensive course were reflected 

in their opinions under 9 different metaphors. Finally, it was found that the responses of students 

regarding Turkish as a continuity category were reflected in their views under 4 different metaphors.  

Keywords: Middle school, Turkish course, metaphor, perception, phenomenology 

 

Giriş 

Türkçenin tarihi süreci incelendiğinde, çok zengin ve gelişmiş bir dil olduğu görülmektedir. Türkçenin 

bu kadar zengin ve gelişmiş bir dil olmasında Türk toplumunun sosyal yapısı, dini, kültürel değerleri 

ve çevresinde bulunan çeşitli medeniyetlerden etkilenmesinin payı büyüktür. Etkili bir Türkçe 

eğitiminin verilmesi bireylerin kültürel ve sosyal anlamda gelişmesine de olumlu katkılar 

sağlamaktadır. Eğitim ortamında öğrencilere bütün bu sebepler göz önünde bulundurularak verilecek 

bir Türkçe eğitimi gerekli görülmektedir. Metaforlar yardımıyla yapılacak olan çalışmalar öğrencilerin 

Türkçeye karşı olan algılarının ortaya koyulması adına önemlidir (Pilav ve Elkatmış, 2013).  

Dil eğitimi, bireyin gerçek anlamda kendini gerçekleştirmesine, sosyalleşmesine ve kültürel anlamda 

kendini geliştirmesine ortam hazırlamaktadır. Dil öğretimi sadece tek boyutlu bir bilgi ve beceri alanı 

olmayıp aynı zamanda çok farklı etkinlikleri içeren bir yapıya sahiptir (Sever, 1997). Dil, duygu ve 

düşünceyi etrafına yaymak için kullanılan bir araç olduğu kadar, insan topluluklarını belirli bir yığın 

olma durumundan çıkaran, toplumun farklı katmanları arasında "duygu ve düşünce birliği" olan bir 

yapıya büründüren, onu “millet” haline getiren önemli kültürel değerlerden biridir. Ayrıca dil, 

kültürün temeli olduğu gibi gelecek nesillere aktarılması noktasında önemli bir misyonu yerine 

getirmektedir. Türkçe; dünyanın en eski, zengin ve köklü dillerinden biridir. Dil bilimi uzmanlarına 

göre Türkçe; kelime türetme yeteneği bakımından da dünyanın en güçlü dilleri arasında 

bulunmaktadır. Türkçenin bu kelime türetme özelliği, öğrencilerin metafor algılarında değişik 

şekillerde ortaya çıkmaktadır. 

Metaforlar, Türkçe dersinde öğrencilerin Türkçeye karşı olan algı ve tutumları ile çeşitli yollarla 

ortaya konmaktadır. Metaforların herhangi bir olay, nesne, olgu hakkında farklı bakış açılarını 

geliştirdiği düşünüldüğünde bu çalışma öğrencilerin Türkçe algılarını ortaya çıkarması bakımından 

önemlidir. Bu algılar, öğrencilerin duygu, düşünce ve hayallerini etkili şekilde ortaya koydukları, Türk 

dilinin zenginliğini, yapısını, inceliklerini çeşitli araştırma yöntemleriyle ortaya çıkarmaktadır.  

Metaforlar, Türkçenin nasıl algılandığını anlamada önemli bir yöntemdir. Türkçe öğretiminde 

metaforların kullanımı; dile olan bakış açılarının artırılmasında oldukça büyük bir öneme sahiptir. 

Türkçe öğretiminde dilin öğrenci algılarına nasıl yansıdığı noktasında metaforlardan faydalanılması, 
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öğrenenlerin bilişsel imgeler oluşturmasına, düşünmesine, soyut kavramları belirgin hâle getirmesine, 

kelime dağarcığının zenginleşmesine katkı sağlayacaktır (Yaşar ve Girmen, 2012).  

Bu katkı toplumun her kesiminden öğrenim gören öğrencilerin algılarına farklı düzeylerde 

yansımaktadır. Çalışma kapsamında kırsal bölgede okuyan öğrencilerin de Türkçe ile ilgili algıları, 

bakış açıları, daha iyi bir dil eğitimi daha etkili bir Türkçe öğretimi açısından oldukça önemlidir. 

Türkçe dersine karşı olan olumsuz ya da yanlış algılamaların düzeltilmesi, doğru şekilde ortaya 

çıkarılmasıyla çözülmektedir. Öğrencilerde meydana gelen olumsuz algılamaların ortaya çıkarılması 

Türkçe eğitiminin istenilen düzeye gelmesi açısından oldukça büyük bir öneme sahiptir.  

Özellikle son yıllarda çeşitli alanlarda metafor çalışmalarının yapıldığı görülmektedir.  Bu amaçla 

literatür incelendiğinde, Türkçe dersiyle ilgili metafor çalışmaları yapılmıştır. Pilav ve Elkatmış, 

(2013) yapmış oldukları çalışmada öğretmen adaylarının Türkçe kavramına yönelik metaforlarını 

incelemiştir. Çalışmanın sonucunda, 142 tane öğretmen adayı 55 tane metafor üretmişlerdir. Ortaya 

konan metaforlar bir toplumu millet yapan bağlayıcı unsur olarak Türkçe, iletişim aracı olarak Türkçe, 

kurallı etkileyici zengin yapısı ile Türkçe ve hayatımıza yön veren kültürel aktarım aracı Türkçe olmak 

üzere 4 ana kategori de bir araya getirilmiştir. Erdem, Bülbül, Gül ve Oran (2012) tarafından yapılmış 

olan ortaokul öğrencilerinin Türkçe dersine ilişkin metaforik algıları incelenmiştir. Bu çalışmada da 

öğrencilerin vermiş olduğu kavramlarda 17 tane kategori oluşturulmuştur. Çalışma sonucuna göre 

öğrencilerin Türkçeye yönelik algılarının olumlu yönde olduğu görülmektedir. Yaşar ve Girmen 

(2012) tarafından “ilköğretim öğrencilerinin Türkçe dersi konuşma ve yazma sürecinde metaforlardan 

yararlanma durumları” adlı çalışmalarında öğrencilere daha fazla konuşma, yazma olanağı 

verildiğinde ve öğrenciler yönlendirildiklerinde metafor sayılarında artış olduğu sonucuna 

ulaşmışlardır.  

 

Yöntem 

Türkçe derslerindeki metafor algılarının ele alındığı bu araştırma nitel araştırma desenleri arasında yer 

alan olgubilim (fenomenoloji) desenine göre tasarlanmıştır. Olgubilim, genel olarak bireylerin 

hayatında ortaya çıkan olay veya durumlara yönelik kişisel tecrübelerinin ele alındığı nitel bir 

araştırma çeşididir (Lester, 1999). Olgu bilimde önemli olan, bireyin edinmiş olduğu anlamlar ve bu 

anlamlara yönelik kurmuş olduğu bağlamın ortaya konmasıdır. Bireyin anlam dünyasından yola 

çıkarak ortaya koymuş olduğu tecrübeleri olgu bilim çalışmalarıyla ayrıntılı olarak ele alınmakta ve 

analiz edilmektedir. 

Çalışma Grubu 

Çalışmanın grubunu, 2022- 2023 eğitim öğretim yılında Uşak il merkezine bağlı üç farklı kırsal 

bölgede öğrenim gören 133 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan öğrencilerin cinsiyet ve 

frekans dağılımlarına Tablo. 1’de yer verilmiştir.  

Tablo 1. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Cinsiyete Göre Frekans ve Yüzde Dağılımları 

Cinsiyet Frekans (f) Yüzde (%) 

Kız 72 54 

Erkek 61 46 

Toplam 133 100 

 

Verilerin Toplanması:  

Çalışmanın verilerini toplamak amacıyla öğrencilerden Türkçe dersinin son 15-20 dakikasında 

“Türkçe dersi……………………. gibidir. Çünkü…………………………” şeklinde bir metafor 

cümlesiyle veriler toplanmıştır. Saban’a (2009) göre, metafor çalışmalarında “gibi” edatı metaforun 

konusu ve kaynağı arasındaki bağı çağrıştırmak amacıyla kullanılmıştır. Çünkü bağlacıyla da 

katılımcıların verilen metafor cümlesine bir gerekçe sunmaları istenmiştir. Öğrencilere uygulama 
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sorusu sorulmadan önce 3 farklı örnek verilmiştir. 133 öğrenciden toplanan metafor verileri 

araştırmanın veri kaynağını oluşturmaktadır. 

Verilerin Analizi ve Yorumlanması 

Türkçe dersine yönelik metafor verilerinin analizi bu çalışmada (Yıldırım ve Şimşek, 2006; Saban, 

2004; Saban, 2008a; Saban 2008b) 5 kategoride ele alınmıştır. Bunlar: adlandırma aşaması, tasnif 

etme, kategori geliştirme, geçerlik ve güvenirlik ile verilerin bilgisayar ortamına aktarılmasıdır. 

Adlandırma Aşaması: İlk olarak öğrencilerden elde edilen metafor verileri alfabetik olarak 

düzenlenmiştir. Öğrencilerin metaforları (Yarar ve beğeni, yeni bilgi ve kelime öğretme aracı, eğlence 

aracı, gereklilik, sevilen ders, değer eğitimi, kapsam, süreklilik) gibi metaforlarla kodlanmıştır.  

Tasnif Etme: Bu aşamada metaforlar “içerik analizi” bakımından ortak metaforlar olarak analiz 

edilmiştir (Yıldırım ve Şimşek, 2006). Forceville (2002), her metaforun: a) Metaforun konusu, b) 

Metaforun kaynağı c) Metafor konusu ile metafor kaynağı arasındaki ilişkinin önemine dikkat 

çekmektedir. 

Araştırmaya katılan ortaokul öğrencilerinin bazıları geçerli metafor üretememişlerdir. Araştırma 

kapsamında 1) “zayıf yapılı metafor” diye adlandırılan herhangi bir metafor kaynağı içermeyen 

kağıtlar 2) herhangi bir gerekçenin sunulmadığı kağıtlar, 3) anlam bakımından birden çok kategoriye 

dahil olabilecek metaforlar 4) Türkçe dersi kavramının açıklanmasında herhangi bir katkı sunamayan 

metaforlar çalışmaya dahil edilmemiştir. Bu araştırmada 15 kâğıt herhangi bir gerekçe sunmadığından 

ve sekiz kâğıt da mantıksız ve Türkçe dersi kavramıyla ilişkili olmadığı gerekçesiyle toplam 23 kâğıt 

çalışmanın geçerliği ve güvenirliği açısından çalışmaya dâhil edilmemiştir. 

Elenen kâğıtlara örnek verecek olursak; K5 kodlu öğrenci: “Türkçe dersi portakal gibidir. Çünkü bana 

öyle geliyor.” şeklinde ifade ettiği metafor ile metaforun konusuyla metaforun kaynağı arasındaki 

ilişki tam manasıyla kurulamadığından çalışmadan çıkartılmıştır. Bunun yanı sıra K9 kodlu öğrenci, 

“Türkçe dersi oje gibidir. Çünkü ojeyi sürersen öylece kalır ve tırnaklarımız güzel görünür ta ki ojeyi 

silene kadar. İşte Türkçe dersinin bize verdiği bilgileri aklımıza kazırsak çalışkan olabiliriz, daha güzel 

sınav kâğıtlarımız olurdu. Ama bu bilgileri aklımızdan silersek tırnaklarımız gibi sınav kâğıdımız da 

çirkin olur.” Ayrıca “Türkçe dersi hayatın anlamı gibidir. Çünkü……………” şeklinde metaforun 

kaynağı belli olmadığından elenmiştir. Bu elde edilen metaforlar tekrar alfabetik sıraya göre dizilmiş, 

her metaforu temsil edecek “örnek bir metafor listesi” oluşturulmuştur. Aydın’a (2010) göre, örnek bir 

metafor listesinin oluşturulmasındaki amaç şu şekildedir: a) Metaforların belli bir kategori altında 

toplanmasını sağlayarak başvuru kaynağı oluşturmak ve b) araştırmanın veri analiz sürecini ve 

yorumlarını geçerli hâle getirmektir.  

Kategori Geliştirme Aşaması: Çalışma kapsamında 156 katılımcıdan elde edilen metafor verileri 

Türkçe kavramına ilişkin olarak incelenmiştir. Elde edilen 156 veriden 23 tanesi tasnif aşamasında 

bazı gerekçelerle elenerek 133 metafor elde edilmiştir. 133 metafordan üretilen metafor sayısı 68’dir. 

Bu aşamada 68 metafor ile ilgili oluşturulan metafor listesi göz önünde tutularak Türkçe kavramına 

ilişkin 8 farklı kavramsal kategori meydana getirilmiştir.  

Geçerlik ve Güvenirliği Sağlama Aşaması: Nitel çalışmalarda geçerlik ve güvenirlik daha çok 

tekrarlanabilirlik esasına dayanmaktadır. Çalışmada kabul edilebilir olma ve inandırıcılık bir 

çalışmanın geçerlik ve güvenirliği açısından önemlidir. İnandırıcılığı sağlamak amacıyla ilk olarak 

veri analizinin detaylı bir şekilde verilmesi ikinci olarak da bulguların işlenme ve yorumlanma 

sürecinin detaylı bir şekilde ortaya konulmasıdır (Yıldırım ve Şimşek, 2006). Türkçe dersine yönelik 

metaforların incelendiği bu çalışmada ulaşılan 8 kategoriyi temsil edip etmediğinin anlaşılması için 3 

alan uzmanın görüşüne başvurulmuştur. Alan uzmanlarına “68” adet alfabetik sıralı metafor listesi 

verilmiştir. Ayrıca 8 kategorinin isimleri ve özelliklerinin yer aldığı bir liste verilmiştir. Uzmanlardan 

bu iki listeyi hiçbir metafor dışarıda kalmayacak şekilde birbirleriyle ilişkilendirilmesi istenmiştir. Bu 

işlemlerin ardından araştırmacıların kategorileri ile uzmanların eşleştirilmeleri karşılaştırılmıştır. Nitel 

çalışmalarda araştırmacı ve uzmanların bir veriyi değerlendirmeleri ve uyumun %90’nın üzerinde 

olması çalışmanın geçerlik ve güvenirliği açısından kabul edilebilir bir rakamdır. Miles ve 

Huberman’nın (1994) nitel çalışmalarla ilgili güvenirlik = görüş birliği / görüş birliği + görüş ayrılığı 
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formülüyle bu çalışma değerlendirilmiştir. Güvenirlik çalışmalarında görüşüne başvurulan uzman 

(ağaç, Türk milleti, kötü günlerin güzelleşmesi, barış ve kalemlik) 5 metaforu araştırmacıdan farklı bir 

şekilde kategorize etmiştir. Uzmanlar ağaç metaforunu yararlı bir ders, Türk milleti metaforunu ise 

önemli bir ders, Kötü günlerin güzelleşmesi ve barış metaforunu ayrı bir kategori olarak düşünülen 

rahatlama aracı olarak Türkçe kategorisiyle ilişkilendirmiştir. Son olarak da uzmanlar kalemlik 

metaforunu ise hiçbir kategoriye dâhil etmemişlerdir. Bu formüle göre çalışmanın geçerlik ve 

güvenirlik oranı %93’tür. Nitel araştırma geçerlik güvenirlik formülüne göre “Güvenirlik = Görüş 

birliği / Görüş Birliği + görüş ayrılığı” formülünden hareketle güvenirlik = 68/ 68+ 5= 0,93 

hesaplanmıştır.  Bu sonuca göre çalışmanın güvenilir bir çalışma olduğu söylenebilir. 

 

Verilerin Bilgisayar Ortamına Aktarılması: Toplam 68 adet metafordan oluşan 8 adet kavramsal 

metaforun elde edilmesinden sonra veriler bilgisayar ortamına aktarılarak 68 adet metafor ve 8 

kategoriyi temsil eden katılımcı sayısı (f) olarak tablo 2’de verilmiştir.  

Tablo 2. Ortaokul Öğrencilerinin “Türkçe” kavramına ilişkin geliştirdikleri geçerli metaforlar, onları 

temsil eden öğrenci sayısı (Alfabetik sıraya göre) ve yüzdesi 

Metafor Sırası Geçerli Metaforun Adı Frekans (f) 

1 Ailem 1 

2 Akıl Hazinesi 1 

3 Alfabe 2 

4 Altın 1 

5 Ana Dil(imiz) 8 

6 Anahtar 1 

7 Arkadaş 3 

8 Ayna 1 

9 Badem 1 

10 Beyin  2 

11 Bilgi Hazinesi 1 

12 Bilgi Kurdu 1 

13 Bilim 1 

14 Bulmaca 1 

15 Çiçek 5 

16 Deli dolu 1 

17 Deyim 1 

18 Dilin Gelişmesi 1 

19 Dünya 3 

20 Eğitici 1 

21 Eğitici Kitap 1 

22 Eğlence 3 

23 Elma ağacı 1 

24 Ev  2 

25 Gökkuşağı 1 

26 Gül 1 

27 Güneş 3 

28 Güzel söz 1 

29 Harf 1 

30 Hayal 3 

31 Hayat 8 

32 Hayatımın parçası 1 

33 İç Organ 2 

34 İnci 1 

35 Kalp 2 

36 Kardeş 1 

37 Kelime  2 

38 Kelime bulma 3 
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39 Kelime Kurdu 2 

40 Kelime oyunu 2 

41 Kelime Türetme 1 

42 Kelime Yuvası 3 

43 Kitap 7 

44 Kitap Sayfası 1 

45 Klasör  1 

46 Klima 2 

47 Konuşma 1 

48 Kural 1 

49 Masal  1 

50 Melek 3 

51 Müzik 4 

52 Okuma 7 

53 Okuma Kutusu 1 

54 Öğretmen 2 

55 Ölümsüzlük 1 

56 Önem 1 

57 Saray 1 

58 Soru 2 

59 Soru Kurdu 1 

60 Sözcük Hazinesi 2 

61 Sözlük 2 

62 Su 2 

63 Şah Damarı 1 

64 Tüylü Şeftali 1 

65 Ülkem 1 

66 Vatan  1 

67 Zekâ 3 

68 Zeki bir arkadaş 1 

 

Ortaokul öğrencilerinin Türkçe kavramına yönelik metaforları “Yararlı ve beğenilen bir ders olarak”, 

“Yeni bilgi ve kelime öğretme aracı olarak”, “Bir eğlence aracı olarak”, “Gereklilik olarak”, “Sevilen 

bir ders olarak”, “Bir değer aktarımı olarak”, “Kapsamlı bir ders aracı olarak” ve “Süreklilik olarak” 

Türkçe olmak üzere 8 kategoride toplanmıştır. Ortaokul Öğrencilerinin “Türkçe” kavramıyla ilgili 

sahip oldukları metafor kategorilerine Tablo 3’te yer verilmiştir. 

 

Tablo 3. Ortaokul Öğrencilerinin “Türkçe” kavramına yönelik sahip oldukları metafor kategorileri 

Kategoriler Metaforlar Metafor 

Frekansı 

(Öğrenci 

Sayısı) 

Metafor 

Adedi 

1.Yararlı ve 

beğenilen bir 

ders olarak 

Türkçe 

Okuma (7), çiçek (5), güneş (3), zekâ (3), sözcük hazinesi (2), 

öğretmen (2), soru (2), ev (2), alfabe (2), klima (2), kelime (2), 

okuma kutusu (1), eğitici kitap (1), masal (1), anahtar (1), akıl 

hazinesi (1), soru kurdu (1), konuşma (1), deyim (1), dilin 

gelişmesi (1), harf (1), kitap sayfası (1), bulmaca (1), saray (1), 

bilim (1), gül (1), tüylü şeftali (1), gökkuşağı (1), eğitici (1) 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

29 
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2.Yeni bilgi ve 

kelime öğretme 

aracı olarak 

Türkçe 

Kitap (7), kelime yuvası (3), kelime bulma (3), kelime kurdu (2), 

kelime türetme (1) 

16 5 

3.Bir eğlence 

aracı olarak 

Türkçe 

Müzik (4), eğlence (3), kelime oyunu (2),  9 3 

4.Gereklilik 

olarak Türkçe 

Ana dilimiz (8), hayat (8), beyin (2), iç organ (2), kalp (2), 

hayatımın parçası (1), şah damarı (1) 

24 7 

5.Sevilen bir ders 

olarak Türkçe 

(Dil Sevgisi) 

Hayal (3), kardeş (1), ailem (1) 5 3 

6.Bir değer 

eğitimi olarak 

Türkçe 

Arkadaş (3), melek (3), vatan (1), ülkem (1), zeki bir arkadaş (1), 

güzel söz (1), altın (1), kural (1) 

12 8 

7.Kapsamlı bir 

ders aracı olarak 

Türkçe 

Dünya (3), sözlük (2), bilgi kurdu (1), önem (1), inci (1), bilgi 

hazinesi (1), badem (1), elma ağacı (1), klasör (1),  

12 9 

8.Süreklilik 

olarak Türkçe 

Su (2), ölümsüzlük (1), deli dolu (1), ayna (1) 5 4 

Toplam 133 68 

 

Kavramsal Kategoriler 

Kategori 1. Yararlı ve beğenilen bir ders olarak Türkçe: Bu kategoride yer alan metaforların 

önemli özelliği; ortaokul öğrencilerinin Türkçe dersini yararlı ve beğenilen bir ders ile ilişkilendirerek 

metaforlar üretmişlerdir. (Okuma, çiçek, güneş, zekâ, sözcük hazinesi, öğretmen, soru, ev, alfabe, 

klima, kelime, okuma kutusu, eğitici kitap, masal, anahtar, akıl hazinesi, soru kurdu, konuşma, deyim, 

dilin gelişmesi, harf, kitap sayfası, bulmaca, saray, bilim, gül, tüylü şeftali, gökkuşağı, eğitici)  

Ortaokul öğrencilerinin en çok tercih ettiği ve en çok öğrenci sayısının bulunduğu kategoridir. Aşağıda 

bu kategoriyi oluşturan metaforların ortaokul öğrencilerinin tanımladığı metafor örneklerine yer 

verilmiştir: 

“Türkçe dersi okuma gibidir. Çünkü Türkçe dersi ve okuma sayesinde her gün yeni bir kelime 

öğreniyoruz.” 

“Türkçe dersi çiçek gibidir. Çünkü çiçek gibi güzeldir.” 

“Türkçe dersi güneş gibidir. Çünkü her ışığında güzellikler saklıdır.” 

“Türkçe dersi zekâmızı geliştiren bir araçtır. Çünkü her kelime öğrendiğimizde zekâmız gelişiyor.” 

“Türkçe dersi sözcük hazinesi gibidir. Çünkü kelime hazinemizi Türkçe sayesinde geliştiriyoruz.” 

“Türkçe dersi öğretmen gibidir. Çünkü bizim yanlışlarımızı doğruya yöneltir dilimizi ve bize kim 

olduğumuzu öğretir.” 

“Türkçe dersi soru gibidir. Çünkü anlamını bilmediğimiz kelimeleri öğreniriz.” 

“Türkçe dersi ev gibidir. Çünkü içine girince ısıtır evden uzaklaştıkça soğutur.” 

“Türkçe dersi alfabe gibidir. Çünkü ben onun sayesinde alfabenin harflerini öğreniyorum.” 

“Türkçe dersi klima gibidir. Çünkü hem ısıtır hem de soğutur.” 

“Türkçe dersi yeni kelimeler gibidir. Çünkü Türkçe dersinde hem dillimizi hem de yeni kelimeleri 

öğreniyoruz.” 

 “Türkçe dersi okuma kutusu gibidir. Çünkü onla okumayı öğreniyorum.” 

“Türkçe dersi masal gibidir. Çünkü çok eğitici bir derstir.” 
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 “Türkçe dersi anahtar gibidir. Çünkü geleceğimizin kapılarını açan Türkçedir. “ 

“Türkçe dersi akıl hazinesi gibidir. Çünkü yeni kelimeler öğretir.” 

 “Türkçe dersi soru kurdu gibidir. Çünkü test çözüyoruz böylece zihnimiz açılır.” 

“Türkçe dersi konuşma gibidir. Çünkü bize nasıl konuşmamızı öğretir.” 

“Türkçe dersi bir deyim gibidir. Çünkü yeni deyimler öğrenerek bazı kişilerle pratik yapıyoruz.” 

“Türkçe dersi dilin gelişmesi gibidir. Çünkü her okuduğum cümle hikâye veya masal dillimin 

gelişmesini sağlıyor.” 

“Türkçe dersi harf gibidir. Çünkü okumayı, yazmayı onu sayesinde öğreniyoruz.” 

 “Türkçe dersi kitabın sayfaları gibidir. Çünkü bize okumayı öğretir. 

 “Türkçe dersi bulmaca gibidir. Çünkü her bir parça yerine oturduğunda çok güzel düşünceler 

oluşuyor.” 

 “Türkçe dersi saray gibidir. Çünkü hem dıştan hem de içten görünüşü harikadır.” 

“Türkçe dersi bir bilim gibidir. Çünkü araştırdıkça güzel şeyler ortaya çıkar.” 

“Türkçe dersi bir gül gibidir. Çünkü ne kadar dikeni olsa da görüntüsü çok güzeldir.” 

“Türkçe dersi tüylü şeftali gibidir. Çünkü dışından bakınca kimsenin yiyesi gelmez ama tadı çok 

güzeldir.” 

“Türkçe dersi gökkuşağı gibidir. Çünkü renk renk güzellikleri ve sonunda da bilgi var.” 

“Türkçe dersi eğitici gibidir. Çünkü kelimeleri harfleri öğreniyoruz.” 

Kategori 2. Yeni bilgi ve kelime öğretme aracı olarak Türkçe: Yeni bilgi ve kelime öğretme aracı 

olarak Türkçe kategorisinde beş farklı metafor bulunmaktadır. Ortaokul öğrencilerinin yeni şeyler 

öğrenme olarak ürettiği bu metaforlar; (Kitap, kelime yuvası, kelime bulma, kelime kurdu ve kelime 

türetme) diye ortaya çıkmıştır. 

“Türkçe dersi kitap gibidir. Çünkü sürekli yeni bilgiler öğretir.” 

“Türkçe dersi kelime yuvası gibidir. Çünkü ondan yeni kelimeler türetiriz.” 

“Türkçe dersi kelime bulma gibidir. Çünkü ondan bilmediğimiz kelimeleri öğreniyoruz.” 

“Türkçe dersi kelime kurdu gibidir. Çünkü yeni bilgiler öğreniriz.” 

 “Türkçe dersi kelime türetme gibidir. Çünkü yeni kelime ve anlamlar öğreniriz.” 

Kategori 3. Bir eğlence aracı olarak Türkçe: Öğrencilerin işlenen dersi bir eğlence gibi algılamaları 

ve sorulara bu yönde cevap vermeleriyle Türkçeyi bir eğlence aracı olarak görme metaforları ortaya 

çıkmış ve bu metaforlar; müzik, eğlence ve kelime oyunu olarak üç çeşitten meydana gelmektedir. 

İlgili metafor örnek cümleleri aşağıda sunulmuştur: 

“Türkçe dersi müzik gibidir. Çünkü Türkçe dersi ve müzik dersinde de çok eğleniyoruz.” 

“Türkçe dersi eğlence gibidir. Çünkü masallar, hikâyeler dinliyoruz böylelikle eğleniyoruz.” 

“Türkçe dersi kelime oyunu gibidir. Çünkü onun sayesinde oyunu öğreniyorum.” 

Kategori 4. Gereklilik olarak Türkçe: Türkçeyi ders olarak gerekli bulmaları, gereklilik olarak 

Türkçe kategorisindeki metaforları ortaya çıkarmıştır. Bu gerekliliği ana dilimiz, hayat, beyin, iç 

organ, kalp, hayatımın parçası ve şah damarı olarak yedi farklı metafora dayandırarak ortaya 

koymuşlardır. 

“Türkçe dersi ana dilimiz gibidir. Çünkü o olmadan yaşayamaz ve düşünemeyiz.” 

“Türkçe dersi hayat gibidir. Çünkü hayatımızın her alanında Türkçe ile karşılaşıyoruz.” 
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“Türkçe dersi beynimiz, kalbimiz, kısacası hayatımız için en önemli varlığımız gibidir. Çünkü 

beynimiz ve kalbimiz olmadan da yaşayamayız ve düşünemeyiz.” 

“Türkçe dersi iç organlarımız gibidir. Çünkü iç organlarımız bizim için çok değerlidir ve iç 

organlarımız olmazsa yaşayamayız. Türkçe de tıpkı organlarımız gibi en değerli varlığımızdır. Nasıl 

kalbimiz olmadan yaşayamazsak Türkçe de olmadan yaşayamayız.” 

“Türkçe dersi kalbimiz gibidir. Çünkü bir insanı kalbi olmadan nasıl yaşayamazsa dili olmadan da 

yaşayamaz.” 

 “Türkçe dersi hayatımızın parçası gibidir. Çünkü Türkçe bizim yaşam kaynağımızdır.” 

“Türkçe dersi milletimizin şah damarı gibidir. Çünkü Türkçe konuşuruz ve onu koruruz. O olmadan 

Türkiye'nin bir anlamı yoktur.” 

Kategori 5. Sevilen bir ders olarak Türkçe (Dil Sevgisi): Türkçenin sevilmesi ve ilgi duyulması 

ortaokul öğrencilerinin algılarına üç metaforla yansımıştır. Bunlar; hayal, kardeş, ailem metaforlarıyla 

sevilen bir ders olarak Türkçe kategorisine kodlanmıştır. 

“Türkçe dersi benim için hayal gibidir. Çünkü Türkçeyi çok seviyorum.” 

 “Türkçe dersi kardeş gibidir. Çünkü kardeşim gibi severim.” 

“Türkçe dersi ailem gibidir. Çünkü ailemden nasıl ayrılamıyorsam Türkçemden de ayrılamam.” 

Kategori 6. Bir değer eğitimi olarak Türkçe: Değer kavramı ve değerler özellikle ortaokul 

öğrencilerine benimsetilmesi gereken kazanımlardandır. Bu değerler Türkçe dersi kapsamında 

öğrencilerin algılarına arkadaş, melek, vatan, ülkem, zeki bir arkadaş, güzel söz, altın ve kural gibi 

metaforlarla yansımıştır. 

“Türkçe dersi arkadaş gibidir. Çünkü Türkçe bize iyiyi kötüyü öğretiyor.” 

“Türkçe dersi melek gibidir. Çünkü içinde hep iyi bilgiler vardır.” 

“Türkçe dersi vatan gibidir. Çünkü Türkçe dersi bize vatanımızı, vatanımızın yaşadığı zorlukları 

anlatır. Bu toprakların nasıl kazanıldığı, şehitlerimizin cesurluğunu anlatır. Vatanımızda kadınların, 

yeni doğum yapmış annelerin, hamile annelerin savaştığını çok zorluklar altında kaldığını öğretiyor.” 

“Türkçe dersi ülkem gibidir. Çünkü ülke gibi değerlidir.” 

“Türkçe dersi zeki bir arkadaş gibidir. Çünkü bize sevgiyi, kaygıyı, terbiyeyi ve gelecekteki şeylerin 

nasıl olacağını öğretir.” 

 “Türkçe dersi güzel söz gibidir. Çünkü günlük hayatta kullandığımız bütün kelimelerin doğrusunu, 

yanlışını Türkçe dersinde öğreniyoruz.” 

 “Türkçe dersi altın gibidir. Çünkü Türkçe altın kadar değerli bir derstir.” 

 “Türkçe dersi kural gibidir. Çünkü Türkçe sayesinde nerede nasıl konuşacağımızı, nasıl oturup 

kalkacağımızı öğreniriz ve uygularız.” 

Kategori 7. Kapsamlı bir ders aracı olarak Türkçe: Ortaokul öğrencilerinin Türkçeyi kapsamlı bir 

ders olarak algılaması dokuz farklı metaforla öğrencilerin düşüncelerine yansımıştır. Öğrenciler 

Türkçenin kapsamlılığını dünya, sözlük, bilgi kurdu, önem, inci, bilgi hazinesi, badem, elma ağacı ve 

klasör gibi ifadelerle dile getirmişlerdir. 

“Türkçe dersi dünya gibidir. Çünkü dünya içinde ne kadar çok insan varsa Türkçe içinde de o kadar 

çok kelime var.” 

“Türkçe dersi sözlük gibidir. Çünkü içerisinde farklı farklı kelimeler ve cümleler var.” 

 “Türkçe dersi bilgi kurdu gibidir. Çünkü tüm insanlar Türkçeden yararlanır.” 

“Türkçe dersi önemlidir. Çünkü diğer derslerin eğiticisidir.” 

“Türkçe dersi inci gibidir. Çünkü Türkçede derin bilgiler saklıdır.” 
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“Türkçe dersi bir bilgi hazinesi gibidir. Çünkü içi dışı bilgidir.” 

“Türkçe dersi badem gibidir. Çünkü dışı sert içi güzeldir.” 

“Türkçe dersi elma ağacı gibidir. Çünkü her bir dalındaki elmada bir bilgi vardır. Ne kadar çok elma 

alırsak o kadar çok bilgimiz olur.” 

 “Türkçe dersi klasör gibidir. Çünkü bütün konuları içinde barındırır.” 

Kategori 8. Süreklilik olarak Türkçe: Ortaokul öğrencilerinin süreklilik olarak Türkçe kategorisine 

verdiği cevaplarda sürekliliği su, ölümsüzlük, deli dolu ve ayna gibi metaforlarla ortaya koyduğu 

görülmüştür. 

“Türkçe dersi su gibidir. Çünkü gideceği mesafe uzun ama hiç ayrılmaz.” 

“Türkçe dersi ölümsüzlük gibidir. Çünkü bizim sayemizde ölümsüz olmaya devam edecektir.” 

“Türkçe dersi deli dolu bir insan gibidir. Çünkü her zaman hareketlidir.” 

“Türkçe dersi her şeyi devamlı gösteren ayna gibidir. Çünkü Türkçeye baktığımızda hayatı görürüz.” 

Tartışma ve Sonuç 

Metafor çalışmaları son zamanlarda bir artış göstermektedir. İnsanların algı dünyalarını özgürce ifade 

edebilmesi ve yorumlayabilmesi, insanlara daha geniş bir yazma alanı sunmaktadır. Eğitimcilerin, 

öğretmenlerin veya öğrencilerin bir ders, kurum, çevre, durum veya kendileriyle ilgili bir meseleyle 

alakalı metaforlar geliştirmeleri ve bunların analizi, görünmeyen bazı gerçeklerin ortaya çıkması 

açısından değerli çalışmalardır. Metaforlar, insanda hayal gücünü harekete geçirmesi ve insanın yeni 

bağlamlar kurabilmesi ilgili çalışmayla alakalı bir ön görü elde etme açısından araştırmacılara bir yol 

açacaktır (Hanson, 1993).  

Göçer (2013) bir çalışmasında kültür-dil ilişkisine yönelik Türkçe öğretmen adaylarının metaforik 

algılarını incelemiştir. Çalışmanın sonunda öğretmen adayları 38 tane metaforik algı geliştirdiklerini 

tespit etmiştir. Dokuz kategoride toplanan bu metaforik algılar öğretmen adaylarının kültür-dil 

ilişkisinin yüksek düzeyde olduğunu göstermiştir. 

Metaforla ilgili bu çalışmada ise öğrencilerin Türkçe dersine yönelik algıları analiz edilmiş ve sonuç 

olarak 8 tane kavramsal kategori ortaya çıkmıştır. Bu kavramsal kategoriler de çalışma sürecinde 

örneklerle anlatılmıştır. Öğrencilerin Türkçeyi yararlı ve beğenilen bir ders olarak görmesi sonucunda; 

Okuma, çiçek, güneş, zekâ, sözcük hazinesi, öğretmen, soru, ev, alfabe, klima, kelime, okuma kutusu, 

eğitici kitap, masal, anahtar, akıl hazinesi, soru kurdu, konuşma, deyim, dilin gelişmesi, harf, kitap 

sayfası, bulmaca, saray, bilim, gül, tüylü şeftali, gökkuşağı, eğitici gibi metaforlar geliştirmişlerdir. 

Türkçenin yararlı bulunması öğrencilerin en çok seçtiği kategorilerdendir. Yeni bilgi ve kelime 

öğretme aracı olarak Türkçe kategorisinde öğrenciler beş farklı metafora ulaşmışlardır. Bu metaforlar; 

Kitap, kelime yuvası, kelime bulma, kelime kurdu ve kelime türetme olarak belirlenmiştir. 

Öğrencilerin Türkçe dersini bir eğlence gibi algılamaları ve sorulara bu yönde cevap vermeleriyle 

Türkçeyi bir eğlence aracı olarak görme metaforları ortaya çıkmıştır. Bu metaforlar; müzik, eğlence ve 

kelime oyunu olarak üç başlıktan meydana gelmiştir. Ortaokul öğrencilerinin Türkçeyi ders olarak 

gerekli, lüzumlu ve önemli bulmaları, gereklilik olarak Türkçe kategorisindeki metaforları ortaya 

çıkarmıştır. Bu gerekliliğin ana dilimiz, hayat, beyin, iç organ, kalp, hayatımın parçası ve şah damarı 

olarak yedi farklı metafora dayandığı sonucuna ulaşılmıştır. Ciğerci (2020) yaptığı araştırma sonucuna 

göre ana dili Türkçe olmayan ilkokul öğrencileri "olumlu his", "gereklilik/ihtiyaç", "önem", 

"zenginlik/büyüklük”, “kolaylık", "zorluk/güçlük", "diğer dillerle ilişki" şeklinde yedi kavramsal 

kategoriden oluşan Türkçeye yönelik metafor üretmişlerdir. Bu çalışmada da “gereklilik olarak 

Türkçe” kategorisi elde edildiğinden çalışmanın sonuçları ile tutarlılık göstermektedir. Bu çalışmada, 

“yararlı ve beğenilen bir ders olarak Türkçe” kategorisinde “güneş”, “anahtar”, “öğretmen” metaforu 

oluşturulmuş. “Gereklilik olarak Türkçe” kategorisinde “hayat”, “hayatımın parçası” metaforu 

oluşturulmuştur. “Süreklilik olarak Türkçe” kategorisinde “su” metaforu oluşturulmuştur. Aydın 

(2018) "temel ihtiyaç" olma kategorisinde yer alan "su", “güneş”, “yaşam” Boylu ve Işık (2017) 

tarafından yapılmış olan çalışmaya ait kategorilerde “ihtiyaç" kategorisinde yer alan "su", “güneş”, 
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“anahtar” ve Ciğerci (2020) yaptığı çalışmasında “olumlu his” kategorisinde “güneş”, “öğretmen” 

metaforu ile bu çalışmadan elde edilen kategorilerin benzerlik gösterdiği söylenebilir. 

Bu çalışmada bir “değer eğitimi olarak Türkçe” kategorisinde “arkadaş” ile açıkladıkları, “Sevilen bir 

ders olarak Türkçe” kategorisinde “ailem” metaforu, Boylu ve Işık (2017) Türkçeyi yabancı dil olarak 

öğrenenlerin Türkçeye karşı hislerinin olumlu yönde olduğunu ve bu hislerini "arkadaş, oyun, aile" 

sevdikleri bir şeyle açıkladıklarından çalışmanın sonuçları ile örtüşmektedir.  

Türkçenin sevilmesi ve ilgi duyulması ortaokul öğrencilerinin algılarına üç metaforla yansımıştır. 

Bunlar; hayal, kardeş ve ailem metaforlarıyla Türkçenin sevilen bir ders olduğunu ortaya koymuştur. 

Değerlerle ilgili kavramlar özellikle ortaokul öğrencilerine benimsetilmesi gereken kazanımlardandır. 

Bu değerlerin Türkçe dersi kapsamında öğrencilerin algılarına; arkadaş, melek, vatan, ülkem, zeki bir 

arkadaş, güzel söz, altın ve kural gibi metaforlarla yansıdığı anlaşılmıştır. Ortaokul öğrencilerinin 

Türkçeyi kapsamlı bir ders olarak algılaması ise dokuz farklı metaforla öğrencilerin düşüncelerine 

yansımıştır. Öğrencilerin Türkçenin kapsamlılığını; dünya, sözlük, bilgi kurdu, önem, inci, bilgi 

hazinesi, badem, elma ağacı ve klasör gibi ifadelerle dile getirdiği görülmüştür. Son olarak ortaokul 

öğrencilerinin süreklilik olarak Türkçe kategorisine verdiği cevaplarda sürekliliğin su, ölümsüzlük, 

deli dolu ve ayna metaforlarıyla öğrenci görüşlerine yansıdığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Metaforlar üzerine yapılan çalışmalarda bir kavramla ilgili algıların ifade edilmesi araştırmacılar, 

öğretmenler ve öğrencilerin üzerinde yoğunlaşılan kavramı çeşitli yönleriyle ortaya koymalarına 

yardımcı olmaktadır. Olayları, nesneleri, olguları ve somut kavramları farklı benzetmeler yaparak 

ortaya koymada metafor yönteminin etkili bir araştırma yöntemi olduğu söylenebilir.  Metafor üzerine, 

çalışmaların alanı genişletilerek farklı uygulamalar yapılabilir. 
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TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ METİNLERE EKOELEŞTİREL BAĞLAMDA BİR 

YAKLAŞIM 

 

AN ECOCRITICAL APPROACH TO TEXTS IN TURKISH TEXTBOOKS 

 

Prof.Dr. Hülya YAZICI 

İsmail YILDIRIM 

 

Özet 

Ortaokul Düzeyi (5,6,7,8. Sınıf) Türkçe Ders Kitaplarında yer alan metinlerde çevre sorunlarına ne 

düzeyde yer verildiğinin belirlenmesinin amaçlandığı bu çalışmada nitel araştırma yöntemi 

kullanılmış, veriler doküman incelemesiyle toplanmış ve verilerin analizinde içerik analizi yöntemi 

kullanılmıştır. Araştırma sonunda Türkçe ders kitaplarında çevre sorunlarına yer veren 13 metin 

belirlenmiştir. Bu metinlerde çevre sorunlarına ilişkin toplam 50 ifadeye rastlanmıştır. İncelenen 

metinlerde en çok iklim değişikliğine yönelik ifadeler bulunmaktadır (%30). Bunu sırasıyla su kirliliği 

(%24); hava kirliliği (%16); doğal afetler ve bitki-hayvan varlığının bozulması (%6); toprak kirliliği 

(%4); çevre kirliliği (%2) ve diğer başlığı altında ele alınan orman arazilerinin tahrip edilmesi ve 

verimli tarım arazilerinin azalması sorunları izlemiştir. İncelenen ders kitaplarında 6. sınıf düzeyinde  

%40 oranında çevre sorununa ilişkin ifadeye rastlarken bunu %26 oranında 5. sınıf; %20 oranında 8. 

sınıf ve %14 oranında 7. sınıf ders kitapları takip etmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Türkçe öğretimi, çevre eğitimi, ekoeleştiri, ders kitapları 

Abstract 

This study aims to determine on which extent that the environmental problems included in the texts of 

Secondary School Level (5, 6, 7, 8th Grade) Turkish Textbooks with qualitative research method. The 

data were collected by document analysis and the content analysis method was used in the analysis of 

the data. 

At the end of the research, 13 texts that include environmental problems in Turkish textbooks were 

identified. 

In these texts, a total of 50 expressions related to environmental problems were found. The most 

frequently encountered statements in the analyzed texts were about climate change (30%), followed by 

water pollution (24%); air pollution (16%); natural disasters and degradation of plant-animal existence 

(6%); soil pollution (4%); environmental pollution (2%) and other miscellaneous problems related to 

destruction of forest lands and decline of fertile agricultural lands respectively. 

In the reviewed textbooks, the identified statements related to the environmental problems were 40% 

in 6th grade level; whereas 26% in 5th grade; 20% in 8th grade and 14% in 7th grade textbooks. 

 Key words: Turkish teaching, environmetal education, ecocriticism, textbooks 

 

Giriş 

Çevre ifadesi Türkçe sözlükte ‘’Kişinin içinde bulunduğu toplumu oluşturan ortam’’olarak 

tanımlanmıştır (TDK,2005). Toplum Bilimleri Sözlüğünde ise çevre kavramı kişinin hayatını etkileyen 

kültürel, sosyal ve bilimsel etmenlerin bütünlüğü olarak ifade edilmiştir. (Toplum Bilimleri 

Sözlüğü,1975). Ayrıca çevre terimleri sözlüğünde çevre “Bir organizmanın var olduğu ortam ya da 

koşullar; çevre doğal fiziksel öğeleri, ayrıca organizmanın etkileştiği insan ürünü koşulları da içerir.” 

şeklinde tanımlanmıştır. 
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İnsanlık var olmaya başladığı andan bugüne kadar yaptıklarıyla hem doğayı etkilemiş hem de doğadan 

etkilenmiştir. Bu etki zaman zaman olumsuz sonuçlanarak çevrenin bozulup tahrip edilmesine de yol 

açmıştır. Özellikle 17. yüzyıl sonrasında söz konusu etki kendini daha fazla göstermeye başlamıştır. 

Sanayileşmeyle birlikte artan kaynak ihtiyacı doğada sınırlı olan kaynağın insan tarafından sınırsız 

olarak kullanımına neden olmuştur (Nazlıoğlu, 1991). 

İnsanın doğadan ayrı bir varlık olmadığı düşüncesi sanayileşmenin artmaya başlamasıyla unutulmaya 

yüz tutmuştur. Kentleşme, sanayileşmenin artmasını takip eden kentleşmeyle beraber insan doğanın 

varlığını yok saymaya başlamıştır. Kendince ‘’boş alan’’olarak gördüğü her yere yerleşmeye başlayan 

insanın buraların boş alan olmadığı ve başka canlıların yaşam alanı olduğu gerçeğini göz ardı etmesi 

çağlar boyunca devam etmiştir (Dönmez,2012) . 

Çevredeki kirlenmenin ortaya çıkış nedenlerinden en dikkat çekici olanı ise ekolojik döngülerin 

bozulması olmuştur. İnsanın kendi eliyle yaptığı pek çok maddenin yine kendi sağlığını çok ciddi 

derecede bozduğu anlaşılmıştır. Günümüzde tüm dünyayı tehdit eden durumda olan dört büyük konu 

gündeme geliyor. Bunlar: Karbondioksit gazının atmosfere aşırı ve kontrolsüz salınımı yüzünden 

meydana gelen iklim değişikliği, bunun neticesi olarak ozon tabakasının incelip delinmesinin kanser 

yapıcı ışınları engelleyememesi, tropik ormanların tahribiyle sonucu meydana gelen bitki ve hayvan 

türlerinin hızla azalması ve son olarak Çernobil olayında olduğu gibi büyük nükleer kirlenmeler 

(Berkes ve Kışlalıoğlu,1989). 

Çevresel sorunlarla ilgili değişik kurum ve yapılardan farklı sorun tanımları ve çözüm önerileri gelse 

de bu öneriler arasında sorunların oluşmadan önlenmesine yönelik olanı en kayda değerdir. Bu 

noktada en işlevsel aracın eğitim olduğu düşünülmektedir. Bu noktada UNESCO,UNEP, Çevre 

Bakanlıkları, üniversiteler, belediyeler ve bazı sivil toplum örgütleri eğitimi temel alan çalışmalar 

yapmışlardır (Şimşekli,2004). 

Çevre eğitimi, günümüzde yaşadığımız çevrenin sürekli olarak korunabilmesi, iyileştirilmesi ve 

canlılar için daha yaşanılabilir bir hâl alması için modern yöntemlerin en başında gelmektedir. 

Yaşadığımız çağda mücadele etmek zorunda olduğumuz çevresel sorunların en büyük sorumlularından 

biri olan insanın, söz konusu sorumluluklarının farkına varmasını sağlayacak ve bu sorunlara karşı 

onun üzerine düşen görevleri ona hatırlatacak olan çözüm ise yaşam boyu devam edecek bir çevre 

eğitimidir. İlgili eğitimde hedef, kitleyi hem sebebi olduğu hem de maruz kaldığı bahsedilen sorunlara 

karşı daha duyarlı ve bilinçli hale getirmek olmalıdır. Bununla birlikte doğal kaynakların 

sürdürülebilir biçimde kullanılmaya devam edilebilmesi ve bu sorunlara yol açan yerleşik tüketim 

alışkanlıklarının da farkındalığının oluşturulması söz konusu eğitimle sağlanmış olacaktır. Çevre 

eğitimi alan kişiler doğayla uyumlu bir şekilde yaşayarak doğadaki diğer paydaşlara saygı duyması 

gerektiğinin farkına varacak ve aynı zamanda çevreye saygı anlayışı içerisinde yaşam standartlarını 

düşürmeden üretim faaliyetlerine devam eden bireyler olacaktır. Çevre eğitimi tüm bu süreç boyunca 

günümüzde olumsuz seyreden çevre insan ilişkisini hem insan hem de doğa açısından tersine 

çevirmeye yetecek imkânı sunacaktır. Tüm yaşamı boyunca çevre eğitimine maruz kalacak insan, bu 

sayede çevre sorunlarına karşı daha duyarlı hâle gelecektir. Böylece insan doğadaki dengeyi bozmadan 

yaşamı sürdürmenin yollarını öğrenmiş olacaktır (Çolakoğlu,2010). 

Çevre eğitimi aynı zamanda çevrenin korunması noktasında duyarlı davranışlara sahip, yapması 

gereken hâl ve hareketlerin ne olduğunun farkında olan, değer yargılarını da bu doğrultuda oluşturan 

bireylerin yetiştirilmesi sürecini temsil etmektedir (Erten,2004). 

Çevre eğitimi ailede başlayıp okul ve yakın çevrede devam eden bir süreçtir. Çocuklar ilk 

öğrenmelerini kendilerine rol model aldıkları anne ve babaları aracılığıyla öğrenir. Dolayısıyla çevre 

eğitiminde ailenin büyük bir etkisi vardır. Aile kadar çevre eğitiminde eğitimcilere de önemli görevler 

düşmektedir. Eğitimciler okullarda çocuklardaki ilgi, merak ve hevesi çevre eğitimi noktasına 

yönlendirmelidir (Yazıcı Okuyan ve Gedikoğlu;2012). 

Okullarda verilecek çevre eğitiminin temel amacı sadece teorik bilginin aktarılması değil aynı 

zamanda öğrenilen bilgilerin gündelik hayatta nasıl uygulanacağını göstermek olmalıdır. Bu noktada 

öğrencilere güdüleyici, teşvik edici, tartışma kültürüyle birlikte yaratıcılığın kazandırılması da 

amaçlanmalıdır. Aynı zamanda bölgesel farklılıklar da göz önünde bulundurularak, kişilerin kendi 
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yaşadıkları çevrede olumlu davranışlar geliştirilmesine katkı sağlayan faaliyetler planlanmalıdır 

(Nazlıoğlu, 1991). 

Çocukluk döneminde yeryüzü ve doğayla bağ geliştirme için ilk hedef yakın çevreyi keşfetmek yani 

yaşadığı yeri bilmek olmalıdır. Müfredatta önce okul ve ev gibi yakın çevre tanıtılmalı daha sonra 

mahalle ilçe şehir bölge ve ülke gibi daha geniş alanlar tanıtılmalıdır. Çocuklar doğal dünya ile ilk kez 

tanıştıklarında öncelikle doğadaki diğer canlılarla empati kurulması teşvik edilmeli ve doğaya karşı 

hissettikleri bu duygu üzerinden olmalıdır. Çevre eğitiminde kilit nokta müfredatın gelişim 

aşamalarına uygunluğudur. Geniş çevreyi ilgilendiren asit yağmurları iklim değişikliği buzulların 

erimesi gibi sorunlar ortaokul ya da lise öğrencileri için uygun olabilecekken ilkokul sınıflarında yeri 

yoktur (Sobel,2021). 

Ekoeleştiri Nedir? 

Ekoeleştirinin temeli Joseph Meeker’ın edebi metinlerde yer alan biyolojik unsurları ve ilişkileri 

tanımlamak için ürettiği “yazınsal ekoloji” (Literaryecology) kavramını üretmesiyle atılmıştır. 

Ekoeleştirinin akademik olarak edebiyat alanında kendine yer bulması ise Amerika Birleşik 

Devletleri’nin Nevada eyaletinde 1992 yılında yapılan ASLE (AssociationfortheStudy of 

Literatureand Environment) ‘nin kurulmasıyla olmuştur. (Oppermann,2012). 

GregGarrard’a göre ekoleştiri insan ve insan dışındaki varlıklar arasındaki ilişkinin kültürel geçmiş 

boyunca incelenip “insan” kavramına eleştiri getirilmesidir.Ekoeleştiri kavramı direkt olarak çevreyle 

olan ilişkisi dolayısıyla çağdaş edebiyat ve kültür kuramları arasında kendisine özgü bir yer edinmiştir  

(Garrard,2017). 

Serpil Oppermann ise ekoeleştiriyi edebi ve kültürel ürünlerin çevreci bir bakış açısıyla ele alınıp 

çevre,ekoloji ve kültür arasında bir ilişki oluşturan bir kuram olarak tanımlamıştır. Ekoleştiri bozulan 

çevre düzenini kültürel ve sosyal etkiler açısından inceleyip tüm varlıkların birbirleriyle olan 

ilişkisinin edebi ürünlere nasıl yansıdığını kapsamı altına almaktadır (Oppermann,2012). 

İnsanın çevreye hâkim olma çabası doğada pek çok geri döndürülemez tahribatlara yol açmıştır. Fosil 

yakıt kullanımı için orman alanlarının tahrip edilmesi, endüstriyel ürünlerin üretimi için suyun, 

havanın, toprağın kirletilmesi ve yapılan bazı faaliyetler neticesinde hayvan ve bitki florasının 

değişimi gibi sonuçlar ortaya çıkmıştır. Büyük sermayeye dayalı geniş ölçekli üretim modeliyle 

beraber ortaya çıkan büyük enerji ihtiyacı insanları daha fazla fosil yakıt tüketmeye yöneltmiştir. 

Karbon salınımının artması daha kirli su, daha kirli hava ve daha kirli toprak sonucunu beraberinde 

getirmiştir. İnsanların kendilerini bu şekilde doğada tek hâkim olarak görmeleri Antroposen çağını 

başlatmıştır ( Özbay ve Çıvgın,2021). 

Ekoeleştirinin Gelişimi 

1990’lardan bugüne kadar geçen sürede ekoeleştirinin üç ayrı evreden geçtiği görülmüştür. 

Ekoeleştiriyle ilgili ilk ürünler Amerikan doğa yazını ve gerçekçi üslupla yazılan Amerikan çevre 

romanlarına yapılan yorumlarla başlamıştır. İngiliz edebiyatında ise ekoeleştirinin ilk ürünleri İngiliz 

Pastoral şiir geleneği ve Viktorya döneminde yazılmış gerçekçi romanlar üzerine yapılan yorumlarla 

verilmiştir. İlk dönem ekoeleştiri farklı çevreci akım ve kaynaklardan etkilenmiştir. Bunlarda ilk akla 

geleni ise Amerikalı Biyolog RachelCarson’un 1962’de yayınlanan Silent Spring (Sessiz Bahar) isimli 

kitabıdır. Ayrıca Norveçli filozof ArneNaess’in ortaya koyduğu ve evreni bir bütüncül yaklaşımla ele 

alan “derin ekoloji” akımı da ekoeleştirinin doğuşuna katkıda bulunan kaynaklardandır. Ekoeleştiri 

derin ekolojinin yanında modern ekoloji, iklim bilimi, fizik, kimya, biyoloji gibi doğa bilimlerinin 

yanı sıra sosyal bilimler ve edebiyat çalışmalarını bir araya getiren disiplinler arası bir eleştire 

kuramdır (Oppermann,2012). 

Derin ekolojistler gelecekte insan nüfusunun azaltılmasını savunurlar. Onlara göre yoksul ülkelerdeki 

tarım arazilerinin yok olması ve ormansızlaşma ile zengin ülkelerdeki katı atık ve sera gazı salınımı 

gibi tehditleri doğuran hızlı ekonomik gelişme dünyanın da sonunu hazırlamaktadır. Bunun zıddı 

olarak ‘’sığ’’ ekolojik görüşler dünya kaynaklarının insanlığın faydasına kullanılması gerektiğini 

savunurken derin ekolojistler ise doğanın içsel kabul ile tanınması gerektiğini talep ederler. Bunun 
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sebebi olarak da batı felsefisindeki insan ve doğa arasında oluşan ‘’düalizm’’ olgusunu görürler 

(Garrard,2017). 

Bu kadar geniş kapsamlı bir kimlik tanımı doğayı öteleyip farklılaştırarak onu öteki konumunda 

görmeyi engeller. Böylece olaylara insan gözüyle değil doğanın gözüyle bakıp insanı bir özeleştiri 

yapmaya iter (Sarıkaya,2012).   

Ekoeleştiri yalnızca edebi eserlerde doğanın yansıtılışını incelemekle kalmaz. Ayrıca doğaya yüklenen 

simgesel anlamları, bu anlamların yol açtığı düşünce kalıplarını, denizlerin, toprağın, nehirlerin, bitki 

örtüsünün kültürleri ne derecede etkileyip şekillendirdiğini, dil kullanımına nasıl etkisi olduğunu, 

metinlerin çevre sorunlarına nasıl yaklaştığını ve benlik kavramını da incelemeye alır 

(Oppermann,2012). 

Amaç 

Bu çalışmada, Ortaokul Düzeyi (5,6,7,8. Sınıf) Türkçe Ders Kitaplarında yer alan metinlerde çevre 

sorunlarına ne düzeyde yer verildiğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

 

Yöntem 

Araştırma nitel araştırma yöntemiyle yürütülmüştür. Ortaokul Düzeyi (5,6,7,8. Sınıf) Türkçe Ders 

Kitaplarında (5. Sınıflarda Anıttepe Yayınları; 6.sınıflarda MEB yayınları; 7. Sınıflarda MEB yayınları 

ve 8.sınıflarda MEB yayınları ) “Doğa ve Evren” teması başta olmak üzere “Bilim ve Teknoloji”, 

“Erdemler” ve “Sanat” temaları altında yer alan 13 metin doküman incelemesi yöntemiyle araştırılmış 

ve elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir.  

İçerik analizi yöntemi bir metni ya da metin grubunu ele alıp o grup içerisindeki seçili kelime ya da 

kavram gruplarının varlığını tespit etmeye yönelik yapılır. Araştırıcılar bu kavramları anlamlarını ve 

kavram ilişkilerini tespit eder ve analizini yaparak bağlama ilişkin sonuçlara ulaşır (Büyüköztürk, 

2008). Çalışmada “çevre sorunları” ana kategori olarak belirlenmiştir. Alt kategoriler ise alan yazın 

incelenerek “hava kirliliği”, “su kirliliği”, “toprak kirliliği”, “bitki varlığının-hayvan varlığının 

bozulması”, “doğal afetler”, “iklim değişimi” ve “çevre kirliliği”,’’orman arazilerinin tahrip 

edilmesi’’ve ‘’verimli tarım arazilerinin azalması’’ olarak belirlenmiştir.  

Türkçe ders kitaplarında yer alan 13 metnin analizinde bağlam birimi “cümle” olarak belirlenmiş ve 

altkategorilerin her bir cümlede hem açık hem de gizli olarak ne sıklıkla geçtiği saptanmıştır. 

Araştırmada öncelikle içerik çözümlemesinde kullanılan ana ve alt kategoriler tanımlanmış ve bu 

kategoriler çerçevesinde toplanan veriler ayrıntılı bir biçimde yazılarak sonuçlara nasıl ulaşıldığı 

açıklanmıştır. Araştırmada, incelenen metinlerde yer alan çevre sorunlarına yönelik doğrudan alıntılara 

yer verilmiş ve araştırmanın sonuçlarına bunlardan yola çıkılarak ulaşılmıştır. Araştırma verilerinin 

analizinde frekans ve yüzde kullanılmış ve elde edilen değerlerTablo-2’de sunulmuştur. 
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Tablo 1 

Türkçe Ders Kitaplarındaki Ekoeleştirel Unsur Barındıran Metinler. 

 

Bulgular ve Yorum 

Çalışmanın bu bölümünde ortaokul Türkçe Ders kitaplarında çevre eğitiminin önemli bir bölümü olan 

çevre sorunlarına ne düzeyde yer verildiği saptanmaya çalışılmıştır. 

 

Tablo-2 

Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Çevre Sorunlarının Tüm Kategorilerinin Frekans (f) ve Yüzde (%) 

Dağılımı. 

Kitaplarda Yer 

Alan Çevre 

Sorunları 

5.SINIF  6.SINIF  7.SINIF  8.SINIF  Toplam  

 

f f f f f % 

İklim Değişikliği 1 11 2 1 15 %30  

Su Kirliliği 8 4 - - 12 %24 

Hava Kirliliği - 1 - 7 8 %16 

Doğal Afetler 3 - - - 3 %6 

Bitki -hayvan 

varlığının 

bozulması 

- 1 1 1 3 %6 

Toprak Kirliliği 1 1 - - 2 %4 

Çevre Kirliliği - - 1 - 1 %2 

Diğer - 2 3 1 6 %12 

TOPLAM 13 %26 20 %40 7 %14 10 %20 50 %100 
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Tablo 2’ye göre; “Doğa ve Evren” teması altında incelenen 13 metinde çevre sorunlarına ilişkin 

toplam 50 ifadeye rastlanmıştır. İncelenen kitaplarda en çok iklim değişikliğine yönelik ifadeler 

bulunmaktadır(%30).Bunu sırasıyla su kirliliği (%24); hava kirliliği (%16); Doğal afetler ve bitki-

hayvan varlığının bozulması (%6); toprak kirliliği(%4); çevre kirliliği (%2) ve diğer başlığı altında ele 

alınan orman arazilerinin tahrip edilmesi ve verimli tarım arazilerinin azalması sorunları izlemiştir. 

İncelenen ders kitaplarında 6. sınıf düzeyinde  %40 oranında çevre sorununa ilişkin ifadeye rastlarken 

bunu %26 oranında 5. sınıf; %20 oranında 8. sınıf ve %14 oranında 7. sınıf ders kitapları takip 

etmiştir. 

Çarpık kentleşme; insan merkezli bakış açısı; nüfus artışı ve kültürel çevrenin korunmaması 

sorunlarına hiçbir sınıf düzeyindeki kitaplarda yer verilmemiştir.  

İklim değişikliği ya da küresel ısınma, karbondioksit gibi ısıyı tutan gazların atmosferde artmasıyla 

oluşan ve atmosfere salınan seragazlarının neden olduğu düşünülen sera etkisinin sonucunda, dünya 

üzerinde yıl boyunca kara, deniz ve havada ölçülen ortalama sıcaklıkların artması nedeniyle dünyanın 

ikliminin değişmesidir. Küresel İklim Değişikliği insani fosil yakıtlar tüketimi, endüstriyel ve tarımsal 

faaliyetlerin sonucu olarak atmosferdeki miktarı ve yoğunluğu artan sera gazlarının neden olduğu 

küresel ısınma kaynaklı etkilerdir. Bu iklim değişiklikleri kuraklık, çölleşme, yağışlardaki dengesizlik 

ve sapmalar, su baskınları, tayfun, fırtına, hortum vb. meteorolojik olaylarda artışlar gibi belirtilerle 

kendini gösterir. 

 

İklim Değişikliğine Yönelik Doğrudan Alıntılar 

Yavaşlatmayı başarsak bile, iklim değişikliğinin toplumlar üzerinde ciddi etkileri olacak. Bundan en 

çok zarar görecek insanlar ise sorunun ortaya çıkmasında en az etkisi bulunan, yani gelişmekte olan 

ülkelerin halkları olacak.(6. Sınıf, MEB yayınları, Bilim ve Teknoloji Teması,İklim Değişikliği ve 

Toplum, s.206) 

İklim değişikliği nedeniyle bu insanların becerileri anlamını kaybedebilir ve kültürleri yok olabilir.(6. 

Sınıf, MEB yayınları, Bilim ve Teknoloji Teması,İklim Değişikliği ve Toplum, s.206) 

Dünya ısındıkça, tropikal bölgelerde görülen hastalıkların yayıldığı görülüyor.(6. Sınıf, MEB 

yayınları, Bilim ve Teknoloji Teması,İklim Değişikliği ve Toplum, s.206) 

Tropikal bölgelerdeki tarım, küresel ısınma nedeniyle zarar görürse besin kaynakları da tükenmeye 

başlayabilir. Bu etkiyi en ciddi boyutta hissedecek olanlar, yine gelişmekte olan ülkelerde yaşayan ve 

zaten yeterli yiyecek bulmakta zorlanan insanlar olacaktır..(6. Sınıf, MEB yayınları, Bilim ve 

Teknoloji Teması,İklim Değişikliği ve Toplum, s.207) 

2005 yılında New Orleans (NivOrlıyıns)’ı vuran Katrina Kasırgası’nın neden olduğu sel felaketiyle 

yaşanan kargaşa bunu kanıtlıyor. Hizmetlerin çökmesi ve birçok insanın hayatını kaybetmesinin yanı 

sıra, hasar görmüş binaları yağmalayanlar ve sokakları altüst eden çeteler nedeniyle şehir tam bir 

kanunsuzluğa gömülmüştü.(6. Sınıf, MEB yayınları, Bilim ve Teknoloji Teması,İklim Değişikliği 

ve Toplum, s.207) 

Aniden, bir tanesi dikkatinizi çekiyor:  

• Şehri çevreleyen setlerde beklenmedik bir biçimde büyük bir sızıntı tespit edildi. Setler tamir 

edilmezse tüm şehir sular altında kalabilir; bu, geçmişte birçok şehrin başına gelmişti.(7. Sınıf, MEB 

yayınları, Bilim ve Teknoloji Teması,2100’deki Yaşamdan Bir Gün, s.135) 

Atmosferdeki kirlilik dünyanın geleceğini tehdit ediyor. Uzmanlar iklim değişikliklerinin 

gerçekleşmesinden endişe duyuyordu.(8. Sınıf, MEB yayınları, Doğa ve Evren Teması,Hava 

Kirliliği, s.242) 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Karbondioksit
https://tr.wikipedia.org/wiki/Atmosfer
https://tr.wikipedia.org/wiki/Sera_gazlar%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Sera_etkisi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Fosil_yak%C4%B1tlar
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Kent içinde yaşayan insanlar, evlerinden çıkınca kendilerini doğrudan doğanın içinde buluyorlar. Doğa 

ile baş başa kalmak için kent dışına çıkmaya gerek kalmıyor. Her evin küçük bir bahçesi var.. 

(5.Sınıf,AnıttepeYayınları,Doğa ve Evren Teması,Oakland Adası, s.79) 

Seller ya da çölleşme nedeniyle topraklar yaşanamaz hâle gelecek olursa, bu bölgelerde yaşayan 

insanlar, göç etmek zorunda kalacak.(6. Sınıf, MEB yayınları, Bilim ve Teknoloji Teması,İklim 

Değişikliği ve Toplum, s.206) 

Temiz, tatlı su hayat için vazgeçilmezdir fakat kuraklıklar, zaten yarı çöl olan bölgelerde suya 

ulaşmayı daha zor bir hâle getirecek..(6. Sınıf, MEB yayınları, Bilim ve Teknoloji Teması,İklim 

Değişikliği ve Toplum, s.207) 

Ama şimdiye kadar tek bir ağacın yetişmediği bu çorak tepelerde hiç olmazsa on bin meşe ağacının 

büyüyeceğini tahmin ediyordu.(7. Sınıf, MEB yayınları, Erdemler Teması,BirAdam,BirKöy,Bir 

Orman, s.130) 

Deniz seviyesine yakın ülkeler sular altında kalacağı için bu ülke vatandaşlarının topraklarını terk 

etmesi gerekebilir.(6. Sınıf, MEB yayınları, Bilim ve Teknoloji Teması,İklim Değişikliği ve 

Toplum, s.206) 

İklim değişikliği nedeniyle deniz seviyesi sadece 1 metre bile yükselecek olursa Bangladeş’in %17’si 

sular altında kalacak ve milyonlarca insan yerlerinden olacak. Bunun üzerine bir de kasırga felaketi 

yaşanırsa aynı 1970’te olduğu gibi milyonlarca insan can verebilir.(6. Sınıf, MEB yayınları, Bilim ve 

Teknoloji Teması,İklim Değişikliği ve Toplum, s.207) 

Orta Asya ve Çin’in geniş bölgeleri Himalaya buzullarında depolanmış suya ihtiyaç duyduğu için, 

buzulların küçülmesi de aynı etkiyi yapacak.(6. Sınıf, MEB yayınları, Bilim ve Teknoloji 

Teması,İklim Değişikliği ve Toplum, s.207) 

Eğer buzullar erirse ihtiva ettikleri su da akıp gidecek. Yükselen deniz seviyeleri nedeniyle meydana 

gelen su taşkınları da alçak kıyılarda bulunan birçok büyük şehrin ihtiyacını karşılayan temiz su 

kaynaklarını kirleterek kullanılamaz hâle getirebilir.(6. Sınıf, MEB yayınları, Bilim ve Teknoloji 

Teması,İklim Değişikliği ve Toplum, s.207) 

Su kirliliği kavramı ile su kaynaklarının kullanılmasını bozacak ölçüde, organik, inorganik, biyolojik 

ve radyoaktif maddelerin suya karışması anlatılmaktadır. 

Su Kirliliğine Yönelik Doğrudan Alıntılar 

‘’ Nehir kenarında yaptıkları piknikleri, yüzme yarışlarını hatırladı. “Ben de babam da onun babası da 

bu nehirde yüzmeyi öğrendik. Benim çocuklarım da bu nehirde yüzmeye devam etmeliler. Onu yok 

etmelerine izin veremem!” (5.Sınıf,AnıttepeYayınları,Doğa ve Evren Teması, Bu Nehir 

Bizim,s.68) 

O mu kazanacaktı? “Hayır, ırmağımızın ölmesine izin vermeyeceğim. Bildiğim bütün yolları 

deneyeceğim.” dedi kendi kendine.(5.Sınıf,AnıttepeYayınları,Doğa ve Evren Teması, Bu Nehir 

Bizim, s.68) 

Furkan şaşırdı, “Nehrimizi kirleten fabrikanın sahibinin evi değil mi burası?” dedi. 

(5.Sınıf,AnıttepeYayınları,Doğa ve Evren Teması,Bu Nehir Bizim, s.70) 

Furkan “Geçen gün arkadaşlarla nehrin yukarısına yüzmek için gitmiştik. Orada kocaman borularla pis 

suyun nehre döküldüğünü gördük. (5.Sınıf,AnıttepeYayınları,Doğa ve Evren Teması,Bu Nehir 

Bizim, s.70) 

Niye arıtmadan atık suları nehre döktüklerini sorduk. Arıtmanın pahalı olduğunu, büyüklerin işlerine 

burnumuzu sokmamamızı söyledi. Şikâyet edeceğimizi belirttik, kahkaha atarak ‘İstediğiniz yere 

edin.’ dedi.” diye anlattı. (5.Sınıf,AnıttepeYayınları,Doğa ve Evren Teması,Bu Nehir Bizim, s.70) 

Beni atık suların nehre döküldüğü yere götür. Ben bu arada babamla da konuşur durum hakkında bilgi 

alırım. Ondan sonra ne yapacağımızı konuşuruz.” dedi.. (5.Sınıf,AnıttepeYayınları,Doğa ve Evren 

Teması,Bu Nehir Bizim, s.70) 
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Birlikte atık suyun boşaltıldığı yere gittiler. Adam dökülen sudan ve nehrin birkaç yerinden ayrı ayrı 

su aldı. Sinan Bey “Bunların hepsini inceletip babamla öyle konuşmayı düşünüyorum. Birkaç güne 

kadar sonuçlar çıkar. Sonuçlar iyi çıkmazsa ben de imza atarım. (5.Sınıf,AnıttepeYayınları,Doğa ve 

Evren Teması,Bu Nehir Bizim, s.71) 

Denizin temizliği, koyların güzelliği dillere destan. Ayrıca Oakland, dünyanın en huzurlu kentlerinden 

biri olarak da biliniyor. (5.Sınıf,AnıttepeYayınları,Doğa ve Evren Teması,Oakland Adası, s.79) 

Ancak bu kısıtlı oranlardaki tatlı sular insanların bilinçsiz kullanımı sonucu kirlenir. Su kirliliği genel 

olarak insanların neden olduğu etkenlerden dolayı suların kalitesinin azalması veya kullanılmaz hale 

gelmesidir. (6. Sınıf, MEB yayınları, Doğa ve Evren Teması,Su Kirliliği, s.152) 

Konutlar, endüstri kuruluşları, termik santraller, gübreler, kimyasal mücadele ilaçları, tarımsal sanayi 

atık suları,nükleer santrallerden çıkan sıcak sular ve toprak erezyonu gibi süreçler ve maddeler su 

kirliliğinin meydana getiren başlıca sebeplerdir. (6. Sınıf, MEB yayınları, Doğa ve Evren Teması,Su 

Kirliliği, s.152) 

Suların Kirlenme Nedenleri Nelerdir? 

Kanalizasyon ve fabrika atık sularının arıtılmadan akarsu ve denizlere boşaltılması. (6. Sınıf, MEB 

yayınları, Doğa ve Evren Teması,Su Kirliliği, s.153) 

Birçoğu zaten tarım yapmanın ve hatta yeterli miktarda içme suyuna ulaşmanın zor olduğu iklim 

aşırılıkları ile başa çıkmaya çalışıyor.(6. Sınıf, MEB yayınları, Bilim ve Teknoloji Teması,İklim 

Değişikliği ve Toplum, s.206) 

 

Hava kirliliği, canlıların sağlığını olumsuz yönde etkileyen veya maddi zarar meydana getiren 

havadaki yabancı maddelerin normalin üzerindeki miktar ve yoğunluğa ulaşmasıdır. 

 

Hava Kirliliğine Yönelik Doğrudan Alıntılar 

Rehberimiz, Canberra’da hava kirliliği bulunmadığını övünerek söylüyor.(8. Sınıf, MEB yayınları, 

Doğa ve Evren Teması,Canberra (Kanberra), s.246) 

Canberra güzel, yepyeni, tertemiz, tenha, yemyeşil; güvenlik, trafik sorunu olmayan, hava kirliliğini 

bilmeyen örnek bir kent… Bu örnek kente doyamadan ayrılma günümüz geldi. Avustralya’da son 

durağımız Melbourne (Melborn) olacak.(8. Sınıf, MEB yayınları, Doğa ve Evren Teması,Canberra 

(Kanberra), s.247) 

Oysa bir zamanlar ülkemizde ve dünyanın birçok yerinde havayı rahatça solumak zannedildiği kadar 

kolay olmadı.Hava kirliliği sanayi devriminden sonra tehlikeli boyutlara ulaştı. (8. Sınıf, MEB 

yayınları, Doğa ve Evren Teması,Hava Kirliliği, s.242) 

Şehirler büyüdü,endüstrigelişti,enerji kullanımı arttı. Bu hızlı dönüşüm sonrasında açığa çıkan atık 

maddeler havaya zehirli gazlar olarak karıştı.Doğada en saf haliyle var olan hava da hızla kirlenmeye 

başladı.(8. Sınıf, MEB yayınları, Doğa ve Evren Teması,Hava Kirliliği, s.242) 

Hava yerine zehir soluyor. Damağınızdaki kükürt tadıyla güne başlıyorsunuz.(8. Sınıf, MEB 

yayınları, Doğa ve Evren Teması,Hava Kirliliği, s.242) 

Hava kirliliği o dönemlerde ülkenin en önemli sorunları arasındaydı.Mecliste konuşulan konuların 

başında geliyor, konuyla ilgili kanun teklifleri veriliyor ancak bir türlü bu sorunun önüne 

geçilemiyordu.(8. Sınıf, MEB yayınları, Doğa ve Evren Teması,Hava Kirliliği, s.242) 

Sınırları aşan hava kirliliği ölüm raporlarına sebep olarak yazılır olmuştu.(8. Sınıf, MEB yayınları, 

Doğa ve Evren Teması,Hava Kirliliği, s.242) 

Hava kirliliği sonucunda havaya karışan zehirli gazların yağışlarla birlikte yeryüzüne inmesi sonucu 

yer üstü ve yer altı sularının karışması.(6. Sınıf, MEB yayınları, Doğa ve Evren Teması,Su Kirliliği, 

s.153) 
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Doğal Afetler,dünyayı ve insan yaşamını doğrudan tehdit eden, tamamen doğal nedenlerle ortaya 

çıkan felaketlere verilen genel isimdir. Aynı zamanda ihmal, dikkatsizlik, çevre kirliliği gibi doğrudan 

doğruya insanların kilit rol oynadığı nedenlerle de ortaya çıkabilmektedir. 

 

Doğal Afetlere Yönelik Doğrudan Alıntılar 

Geçen salı sabahı her şey çok korkunçtu. Saat çok erkendi ve herkes uyuyordu. Hatırladığım ilk şey 

yataktan aşağıya yuvarlanmam oldu, zemin sallanıyordu. Hatta bütün bir apartman tamamen 

sallanıyordu. O kadar korkunçtu ki! Ortalık karanlıktı ve ben ne yapacağımı 

bilemiyordum.(5.Sınıf,AnıttepeYayınları,Doğa ve Evren Teması, Deprem,s.85) 

Nihayet deprem sona erdi. Annem ve babam ellerimizden sıkıca tutarak bizi aşağıya indirdi. Sokağa 

çıkabilmiştik. Güneş yeni yeni doğmaya başlamıştı. Bu sayede felaketin büyüklüğünü görebiliyorduk. 

Karşımızdaki apartman yıkılmış, yerle bir olmuştu. Bütün sokak böyleydi. Binaların yarısı yıkılmıştı. 

Bunların arasında arkadaşlarımın evleri de vardı.(5.Sınıf,AnıttepeYayınları,Doğa ve Evren Teması, 

Deprem,s.86) 

Özellikle de babam bazı artçı şokların olabileceğini söyledikten sonra… Bunlar büyük bir depremin 

ardından olan küçük sarsıntılarmış.(5.Sınıf,AnıttepeYayınları,Doğa ve Evren Teması, Deprem,s.87) 

Bitki Varlığının-Hayvan Varlığının Bozulması; belli bir ülkeye, bölgeye ya da yöreye özgü bitki 

örtüsü flora (bitki varlığı), yabanıl hayvan topluluğu da fauna (hayvan varlığı)  olarak adlandırılır. 

İnsan dışındaki canlı öğeleri içeren bu biyolojik zenginliklerin kaybı ve bozulması önemli bir çevre 

sorunudur. 

Bitki Varlığının-Hayvan Varlığının Bozulmasına Yönelik Doğrudan Alıntılar: 

Yüksek bir kayanın tepesinde yumurtlayan bir miho kanada kalkmıştı. Hacı Süleyman birdenbire 

çiftesini havaya dikti ve çiftenin iki gözünü birden ateşledi. Miho kanatlarını topladı, avına saldıran bir 

şahin gibi aşağıya doğru düştü.(8. Sınıf, MEB yayınları, Doğa ve Evren Teması,Gündüzünü 

Kaybeden Kuş, s.235) 

İnsanlar yurdumuzu almasınlar,  

Kargaşaya salmasınlar diye,  

Ağır, üzgün kanadımla  

Yavaş, süzgün kanadımla  

Afsunlar, dualar okuyarak  

Uçuyor, uçuyorum.  

Ey insanlar artık yeter! 

 Acıyın, acıyın  

Leyleklerin gözyaşına, 

 Aman vermez acılardan  

Söndürülmez yangınlardan  

Bağışlanmaz günahlardan 

 Sizleri korusun diye  

Yalvarın… Yalvarın Tanrı’nıza.(7. Sınıf, MEB yayınları, Doğa ve Evren Teması,Yıldırım Sesli 

Manasçı, s.218) 

Bu yaramaz şeyler ayaklarına bir saç teli, bir iplik, dolansa çözemezler. Sonra böylece bir dala asılıp 

kalırlar.(6. Sınıf, MEB yayınları, Erdemler Teması,Gümüş Kanat, s.118) 
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Toprak kirliliği, insan etkinlikleri sonucunda, toprağın fiziksel, kimyasal, biyolojik ve jeolojik 

yapısının bozulmasıdır. 

 

Toprak kirliliğine yönelik Doğrudan Alıntılar: 

İlçenin topraklarının verimliliğinin de ona bağlı olduğunu söylüyorlardı. Hayatlarında bu kadar önemli 

olan bir şey için niçin bu kadar duyarsız davranıyorlardı? !” (5.Sınıf,AnıttepeYayınları,Doğa ve 

Evren Teması, Bu Nehir Bizim,s.68) 

-Tarım ilaçları ve gübrelerin aşırı kullanımı.(6. Sınıf, MEB yayınları, Doğa ve Evren Teması,Su 

Kirliliği, s.153) 

Çevre Kirliliği 

Manyetik arabanız şimdi şehir çöplüğünü geçerek yoluna devam etmektedir. Çöpün çoğunun 

bilgisayar ve robot parçaları olduğunu görürsünüz. Çiplerin neredeyse hiçbir maliyeti yoktur, sudan 

bile ucuzdur; kullanılmayan çipler tüm dünyada, şehir çöplüklerinde dağlar oluşturmaktalar. Çiplerin 

arazi doldurmakta kullanılması hakkında konuşmalar var. (7. Sınıf, MEB yayınları, Bilim ve 

Teknoloji Teması,2100’deki Yaşamdan Bir Gün, s.136) 

Diğer Çevre Kirliliği Durumlarına Yönelik Doğrudan Alıntılar 

Verimli Tarım Arazilerinin Azalması 

Ilıman iklimlerde yetişen buğday gibi tahıllar için daha uzun süren yaz mevsimleri ve artan 

karbondioksit seviyeleri yararlı olabilir fakat bu durumda da artan ozon seviyesi bitki gelişimini 

yavaşlatabilir.(6. Sınıf, MEB yayınları, Bilim ve Teknoloji Teması,İklim Değişikliği ve Toplum, 

s.206) 

Özellikle katı yakıtların oluşturduğu kirlilik bitki örtüsünü öldürmesi nedeniyle canlı sağlığına mimari 

yapıları tahrip etmesi nedeniyle ülke mirasına ciddi zararlar veriyordu..(8. Sınıf, MEB yayınları, 

Doğa ve Evren Teması,Hava Kirliliği, s.242) 

İklim değişikliği ve bunun etkileri hayatı daha fazla zorlaştıracak; kıtlık, kitlesel göç, kaynak ve toprak 

savaşları artacak.(6. Sınıf, MEB yayınları, Bilim ve Teknoloji Teması,İklim Değişikliği ve 

Toplum, s.206) 

Orman Arazilerinin Tahrip Edilmesi 

Bu toprakların ağaçsızlık yüzünden ölmeye yüz tuttuğu düşüncesindeydi. Başka bir işi olmadığı için 

elinden geldiğince bu toprakları kurtarmaya karar vermişti..(7. Sınıf, MEB yayınları, Erdemler 

Teması,BirAdam,BirKöy,Bir Orman, s.130) 

Dedemin önemli bir alışkanlığı vardı. Genç, yaş ağaçları hiç kesmezdi. Sık sık “Yaş kesen, baş keser!” 

derdi. Bu sözü anlayamazdım ama dedemin dilinden döküldüğü için önemli sayardım.(7. Sınıf, MEB 

yayınları, Sanat Teması,Ağaçtan Oyma Su Tası , s.247) 

Dedem, çam dalından kestiği parçayı keseriyle yontuyordu. Öyle hızlı çalışıyordu ki... Arada da bana, 

— Yavru Esen, bak bugün bir suç işledim, senin için yaş ağacı kestim, diyordu. Gerçekten öyleydi. 

Yaş ağaçları hiç kimseye dokundurmayan dedem, neden balta vurmuştu bugün? Bunu uzunca 

düşünemedim. Yorgunluktan uyukluyordum.(7. Sınıf, MEB yayınları, Sanat Teması,Ağaçtan Oyma 

Su Tası , s.248) 

 

SONUÇ ve TARTIŞMA 

Çevre eğitimi, eğitim ve öğretim programlarında yer alan, ve çevre konusunda hassas bireyler 

yetiştirilmesine yönelik en önemli araçların başında gelmektedir. Çevre kavramı, evren üzerindeki tüm 

varlıkları temsil etmekte olup, yaşadığımız dünya üzerindeki etkileşim içerisinde olduğumuz tüm 

canlıların birleşimini temsil etmektedir. Çevre eğitiminin temel hedefi ekolojist bireyler 

yetiştirmektedir. Ekolojist bireyler yetiştirirken karşımıza çıkacak en önemli kavramlardan bir tanesi 
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de ekoeleştiri kavramıdır. Bu kavram edebi ürünlerin çevreyi ele alış biçimlerini incelemektedir. 

Türkçe ders kitaplarındaki çevre ve doğa temalı metinler, edebi özellikleri bakımından ekoeleştirinin 

kapsamı içine girmektedir. Okuma, yazma ve dinleme gibi temel beceriler içeren Türkçe ders 

kitaplarında ekoeleştirel bağlamda çevre bilinci oluşturacak metinler incelenmiştir. 

Alanyazında yapılan diğer çalışmalarda ise araştırmacıların ekoeleştirel çalışmaları belli başlı yazarlar 

çerçevesinde ve ders kitaplarında yaptıkları belirlenmiştir. Başoğlu ve Sarıdede (2020) Türkçe ders 

kitaplarına yönelik çevreci eleştiri bağlamında yaptıkları çalışmada Türkçe ders kitaplarının çevreci 

eleştiriye uygun metinler barındırdıkları ancak bu metinlerin sayısının yeterli seviyede olmadığı 

sonucuna ulaşmışlardır. Ayrıca doğa sevgisini öğrencilere kazandırma noktasında kitaplardaki 

metinlerin özdeşim kurma noktasında eksiklikleri olduğu tespit edilmiştir. 

Sağlam ve Miçooğulları (2021) ise Türkçe ders kitaplarını ekoşiir bağlamında incelemiştir. Çocuklara 

doğa sevgisinin küçük yaşlardan itibaren şiirler ile kazandırılabileceği ancak Türkçe ders kitaplarında 

bu konuda eksikler bulunduğu saptanmıştır. Ayrıca Türkçe ders kitaplarındaki çevre temalı şiirlerin 

sadece çevrenin güzelliklerine odaklanmış olması çevre sorunlarına yönelik yanlış ve eksik bir algı 

oluşturacağı noktasında görüş belirtilmiştir. Çevre bilinci uyandırmada şiirlerin önemli bir araç olacağı 

söylenmiş ve çevresel felaketlerin engellenmesinde şiir dilinin etkili olabileceği üzerinde durulmuştur. 

Sonuç olarak, insan ve diğer canlıların faaliyetlerini sürdürdüğü çevrenin korunmasına yönelik 

eylemler son derece önem arz etmekte olup zorunlu hale gelmiştir. Böylece, Türkçe öğretiminde söz 

konusu hedefe yönelik metinler ve davranışsal aktivitelerle çevre bilincinin oluşturulması ve bu 

konuda farkındalık yaratılması etkin yöntem olacaktır. Bu sayede çevre bilincine sahip bireyler, 

çevrenin korunmasına etkin bir biçimde katkıda bulunmuş olacaktır.  

Bu çalışma ile doğa ve evren, bilim ve teknoloji, sanatlar ve erdemler teması altında yer alan 13 

metinde yazılı ve görsel medyada sıklıkla karşılaşılan, yaşam faaliyetleri döngüsünde hissettiğimiz ve 

evrensel bir problem haline gelen çevre sorunlarına, çevre eğitimi ekseninde yer verildiği görülmüştür. 

İklim değişikliği, su ve hava kirliliğine yönelik ifadelerin söz konusu sorunlar nezdindeki etkisinin 

diğer sorunlara oranla daha fazla olduğu analiz edilmiştir. Buna karşın iklim değişikliklerinin, her yıl 

ülkemizde yaşanan orman yangıları neticesiyle orman arazilerinin yok olmasını beraberinde 

getirmiştir. Böylece bitki ve hayvan varlıklarının bozulmasına ve azalmasına neden olduğu 

görülmüştür. Ayrıca kontrolsüz avcılık pek çok bitki ve hayvan türüne zarar vererek ve nesilleri 

tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bırakarak çevre kirliliğine olumsuz etki eden diğer bir faktör haline 

gelmiştir. Sonuç olarak, bahsedilen metinlerde söz konusu soruna ilişkin ifadelere çok az yer verilmesi 

ve bu bağlamda bir farkındalık ve duyarlık oluşturulması konusunda yetersiz olduğu anlaşılmıştır. 
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ZEYNEP CEMALİ’NİN ÇOCUK ROMANLARINDA YER ALAN UZATILAR ÜZERİNE BİR 

İNCELEME 

 

AN ANALYSIS ON ZEYNEP CEMALI'S EXTENSIONS IN CHILDREN'S NOVELS 

 

Prof. Dr. Hülya YAZICI 

Elif DİLBER 

 

Özet 

Çocuk edebiyatının tanınmış yazarlarından olan Zeynep Cemali’nin romanlarında bir anlatım yöntemi 

olarak uzatının (arasöz) nasıl ve hangi işlevle/işlevleriyle kullandığının belirlenmesinin amaçlandığı 

bu araştırmada betimsel yöntem kullanılmıştır. Var olan bir durumu, var olduğu biçimiyle betimlemeyi 

amaçlayan bu yaklaşımda, betimsel türden bir tarama yapılarak Zeynep Cemali’nin romanlarının dilsel 

bütünlüğü içinde yer alan “uzatısal öğeler” kullanım işlevleri açısından incelenmiştir. Araştırma 

sonunda araştırma bağlamı kapsamında incelenen 8 çocuk romanında uzatıyla ilişkilendirilebilecek 

toplam 70 ifadeye ulaşılmıştır. Bu ifadeler aracılığıyla romanlarda uzatının 6 farklı işlevde kullanıldığı 

belirlenmiştir. İncelenen kitaplarda en çok uzatının “anlatıyı yavaşlatma” (%24) ve “duraklama 

yapma” (%24) işlevleriyle kullanıldığı belirlenmiştir. Bunu uzatının “bilgi verme”( %17); 

“eğlendirme” (%16); “gerçeklik havası katma” (%14) ve “ana anlatıyla bağ kurma” (%3) işlevleri 

takip etmiştir.  

Anahtar sözcükler: Türkçe öğretimi, edebiyat, çocuk edebiyatı, uzatı 

Abstract 

The descriptive method was used in this research, which aims to determine how and with what 

function(s) the digression is used as a narrative method in the novels of Zeynep Cemali, one of the 

well-known authors of children's literature. In this approach, which aims to describe an existing 

situation as it exists, a descriptive survey has been made and "digressions" in the linguistic integrity of 

Zeynep Cemali's novels have been examined in terms of usage functions. End of the research, a total 

of 70 expressions that can be associated with the digression were reached in 8 children's novels 

examined within the scope of the research. Through these expressions, digression have been 

determined that the proverb is used in 6 different functions in the novels. In the books examined, it 

was determined that the digression was mostly used with the functions of "slowing down the 

narrative" (24%) and "pausing narrative (24%). This  was followed by the functions of the digression 

to inform (%17), to entertain(%16), to add an air of reality (%14) and to connect with the main 

narrative (%3) were followed. 

Key words: Turkish teaching, literature, children’s literature, digression 

 

Giriş 

Edebiyat, insanın dünyayı anlamlandırma serüveninde resim ve sözcüklerin çağrışımıyla oluşturulan 

estetik bir anlam evrenidir. Yaşama ve insana ait çok boyutlu duygu ve düşüncelerin yazarın yorumu 

ve dilin anlatım olanaklarıyla yeniden hayat bulmasıdır. Okurun düş dünyasını devindiren ve çeşitli 

yaşamlara kapı aralayan kurmaca bir sanattır.  

Bu bağlamda çocuk edebiyatı, çocuklara okuma kültürü edindirmeyi amaçlayan yazınsal ve estetik 

ilkelere dayanan üretim biçimidir. Çocuk okurun ilgi ve gereksinimleri, gelişim özellikleri, yaş düzeyi 

gibi birden çok faktörü göz önünde bulundurur.  Çocuk edebiyatı da diğer kurgusal ürünlerde olduğu 

gibi ortaya koyduğu yeni gerçeklikle çocuğun alımlama sürecine etki eder. Dolayısıyla yetişkin gibi 

çocuk okur da bu evrenin büyüsüne kapılır. 
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Sedat Sever’e (2012) göre çocuk edebiyatı erken çocukluk döneminden başlayıp ergenlik dönemini de 

kapsayan bir yaşam evresinde, çocukların dil gelişimi ve anlama düzeylerine uygun olarak duygu ve 

düşünce dünyalarının sanatsal niteliği olan dilsel ve görsel iletilerle zenginleştiren, beğeni düzeylerini 

yükselten ürünlerin genel adıdır. 

Temizyürek vd. (2016, s. 19) çocuk edebiyatını, “Çocuğun hayal dünyasına hitap eden, üstün 

nitelikleri olan, estetik bir boyut taşıyan, kelime hazinesine uygun, ana dilini geliştirebilecek özellikte, 

ulusal ve evrensel değerleri içeren, psiko-sosyal gelişimine katkı sağlayan, severek dinlediği/okuduğu, 

zevk aldığı yazılı ve sözlü edebiyat mahsulleri” şeklinde tanımlamıştır. 

Verilen tanımlardan hareketle çocuk edebiyatının, edebiyatın tüm yönlerini yansıttığı ancak anlatım 

özellikleri ve üslubu yönüyle yetişkin edebiyatından ayrıldığı söylenebilir. Çocuk edebiyatının en 

belirgin özelliği çocuğa görelik ve çocuk gerçekliğidir. Gerçek yaşamdan esinlenilen kurmaca bir 

dünyada çocuk okura düşünme sorumluluğu vermeli ve yaşamla baş etme yetisi kazandırmalıdır.  

Çocuk edebiyatının genel amacı çocukların duyarlığını arttırmak, estetik beğeni düzeylerini 

geliştirmek ve üst düzey düşünme becerilerini kazanmasına aracılık etmektir. Bununla birlikte, çocuk 

kitapları resmin ve dilin estetik yönlerini duyumsatma işlevleriyle çocuk okurun kendini ve hayatı 

tanımasına, insan doğasını keşfetmesine fırsat vermelidir. Okurun duyuş ve düşünüş biçimini 

genişleterek yeni bakış açıları oluşturmasına olanak sağlamalıdır. Kendi yaşamı dışında da özdeşim 

kurabileceği yeni deneyimlerle çocuk okuru buluşturarak hayata hazırlamalıdır. 

Anlatının çocuğa göre olmasını sağlayan en önemli unsur dil ve anlatımdır. Yapıtların dilsel niteliği 

okurun okuma sürecinin devamlılığında belirleyici öğedir. Metin, çocuk okuru kurgusuna ortak 

edebildiği ölçüde başarılıdır. Yazar metni oluştururken birçok anlatı yöntemine başvurabilir. Bazen 

yazar ana anlatıyı kesip bir başka olay ya da durumu aktarır. Bu durum ana anlatıya yeni bir yaklaşım 

katar. Bu öğe çocukların yapıtı daha kolay anlamlandırmalarını sağlayacağı gibi yeni okumalara 

yönelmeleri için de bir fırsat yaratır. Ana anlatının çeşitli nedenlerle kesilmesinde kullanılan 

yöntemlerden biri de uzatı (arasöz)dır. 

Latince “digressio” sözcüğünden türeyen, “uzaklaşma”, “yoldan çıkma”, “doğru yoldan ayrılma 

olgusu”, “sapma” anlamına gelen uzatı, çoğunlukla bir metinde yer almaması gereken, metnin 

düzenini bozan, onu dönüşüme uğratan bir parça; ana söylemin dışında bir söylem, ana söylemden 

saptıran, metnin çizgiselliğini kesen parazit bir kesit olarak görülür ve tanımlanır (Aktulum, 2004:90). 

Schor (1988:3)’a göre ise uzatı, bir yanlışlık değildir; dil sürçmesi gibi, uygun ya da doğru olan şeyin 

yerine konulan şey değildir, ancak tam ve doğru olan şeye bir eklentidir. 

Bu yargılara dayanarak uzatıyı metnin içinde yer alan gereksiz ve işlevsiz bir öge olarak görmek yanlış 

olur. Çünkü uzatı –her ne kadar- metnin akışını bozan bir kesit gibi görünse de yazar tarafından 

bilinçli oluşturulmuş bir tasarıya bağlıdır ve metin içinde birçok işlevle yükümlüdür. Bu işlevler, 

metnin derin yapısının, anlamının ortaya çıkarılmasında okura rehberlik ettiği gibi bir yazarın 

biçeminin anlaşılmasında da yol gösterici niteliğe sahiptir (Yazıcı Okuyan, 2003:443). 

Uzatı, yazarın evrene bakış açısını, değer yargılarını, duyuş ve düşünüş biçimini ele veren bir ipucu 

niteliğindedir. Uzatı tanımları yazarın ana anlatıdan bilinçli bir şekilde konu dışına çıkmasına yan 

anlatının ana anlatıyla ilişkisine ortak vurgu yapmaktadır. Yazar uzatıya başvurarak kendisi ile okur 

arasında bağ kurmaktadır. Yazar okura sunduğu iletileri uzatı öğeleriyle destekleyerek okurun 

alımlama sürecine katkıda bulunur. 

Amaç 

Bu araştırmada çocuk edebiyatının çok okunan yazarlarından olan Zeynep Cemali’nin romanlarında 

bir anlatım yöntemi olarak uzatıyı nasıl ve hangi işlevle/işlevleriyle kullandığı incelenmiştir. 

Araştırma, Zeynep Cemali’nin romanlarında yer alan iletilerin uzatısal kesitler aracılığıyla nasıl 

desteklendiğinin ve ortaya konulduğunun yansıtılması açısından önemlidir.  

Yöntem 

Bu çalışma betimsel bir araştırmadır. Var olan bir durumu, var olduğu biçimiyle betimlemeyi 

amaçlayan bu yaklaşımda, betimsel türden bir tarama yapılarak Zeynep Cemali’nin Ankaralı, Ballı 
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Çörek Kafeteryası, Ben, Çınar Ağacı ve Puf Böreği, Çılgın Babam, Gül Sokağı’nın Dikenleri, 

Güzelce’de Bir Garip Memo, Öykü Öykü Gezen Kedi ve Patenli Kız romanlarının dilsel bütünlüğü  

içinde yer alan “uzatısal öğeler” kullanım işlevleri açısından incelenmiştir. Araştırma verileri doküman 

incelemesi yoluyla belirlenmiştir. İncelenen tüm kitaplarda yer alan uzatılar, işlevleri bakımından 

sınıflandırılmış, verilerinin analizinde frekans ve yüzde kullanılmış ve elde edilen değerler tablo-1’de 

sunulmuştur. Yapıtlardan alınan doğrudan alıntılarla yazarın kullandığı uzatıların kullanım işlevleri 

örneklendirilmiştir.  

Bulgular ve Yorum 

Çalışmanın bu bölümünde romanlarında yer alan “uzatısal ögelerin” kullanım işlevleri açısından ne 

düzeyde yer aldığı saptanmaya çalışılmıştır. 

Tablo-1. İncelenen Kitaplarda Yer Alan Uzatıların İşlevleri Bakımından Frekans (f) ve Yüzde (%) 

Dağılımı. 

 

Tablo 1’e göre; araştırma bağlamı kapsamında incelenen 8 çocuk romanında uzatıyla 

ilişkilendirilebilecek toplam 70 ifadeye ulaşılmıştır. Bu ifadeler aracılığıyla romanlarda uzatının 6 

farklı işlevde kullanıldığı belirlenmiştir. İncelenen kitaplarda en çok uzatının “anlatıyı yavaşlatma” 

(%24) ve “duraklama yapma” (%24) işlevleriyle kullanıldığı belirlenmiştir. Bunu “uzatının bilgi 

verme”( %17); “eğlendirme” (%16); “gerçeklik havası katma” (%14) ve “ana anlatıyla bağ kurma” 

(%3) işlevleri takip etmiştir.  

İncelenen kitaplarda en fazla uzatı ögesinin Ankaralı (%29) romanında yer aldığı belirlenmiştir. Bunu 

Çılgın Babam (%20), Ben, Çınar Ağacı ve Puf Böreği (%11), Öykü Öykü Gezen Kedi (%10) ve 

Patenli Kız (%10) izlemiştir. En az uzatıya rastlanan roman Gül Sokağı’nın Dikenleri (%3) olmuştur. 

 

Kitaplarda yer alan uzatı işlevleri ve bunlara yönelik doğrudan alıntılar: 

İncelenen kitaplarda en çok uzatının “anlatıyı yavaşlatma” (%24) ve “duraklama yapma” (%24) 

işlevleriyle kullanıldığı belirlenmiştir. Bu işlevde asıl anlatının arasına başka unsurların katılmasıyla 

anlatı yavaşlar, uzatısal kesitle birlikte anlatı, başka bir yöne kayar.  Anlatıcının amacı, okurun 

dikkatini canlı tutarak ana öykünün ucunu gözden yitirmeden dramatik tansiyonu sürdürmektir.  

 

Romanlarda 

Kullanılan 

Uzatının 

İşlevleri 

İncelenen Çocuk Romanları  

Ankaralı Ballı 

Çörek 

Kafetery
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1 
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Uzatının “anlatıyı yavaşlatma” işlevine yönelik doğrudan alıntılar: 

“İlk sigarasını bir arkadaşı vermişti. Sarı uçlu Samsun. Dumanı içine çekivermişti. "Vay be!" diye 

şaşmıştı oğlan. "Eski içicilerden hiç farkın yok," demişti. Olmazdı tabii. Yıllardır bu dumanı soluyordu 

o. Aktar dükkânına yanılıp da giren, kendini dışarı zor atıyordu. Onun için müşterilerinin çoğu, 

babasının işsiz güçsüz arkadaşlarıydı. (…)” (Ankaralı, s.172-174) 

“Kar toprağı kapladığında, dağdan kurtlar inerdi. Havalar ısınana dek kapıdan burnumuzu 

uzatamazdık. Güneşin yüzünü göstermesiyle de atardık kendimizi kırlara. Delikanlılar, sırtlarında 

heybeleri, omuzlarında tüfekleri, ellerinde kepçeleri, avlanmak için buraya gelirlerdi. Hey gidi günler, 

hey! Cebimde küçük taşlar, kemerimde üç boy sapanım, ağabeylerimin peşinde ilk ava çıkışımı hiç 

unutmam. İlkbahardı. Avlağa varmamızla tüm hayallerim yerle yeksan oldu. Koskoca arazi dikenli 

telle çevrilmişti. Orta yerde, börtü böcek kovalayan bebe, bebenin başında palabıyıklı, yarı beline 

kadar çıplak bir babayiğit toprağı temizliyor. Yanına varıp, "Sen de kimsin?" diye sormamızla, yüzü 

ay gibi ışıdı. "Ben Galip. Üsküplü Pehlivan Galip. Bu arazi benim. İşte, tapusu." Papazeriğinin altına 

hep birlikte oturduk. O öyküsünü anlattı, biz dinledik. Görmeliydiniz halimizi; hıçkıranlar, burnunu 

çekenler, "Vay vay vaaay! Kansızlar!" diye dövünenler... O gün av olmadı. Pehlivanlar pehlivanına el, 

omuz verdik. Önce öksüzüyle kalabileceği bir kulübe yaptık. Ertesi gün köylerin tüm erleri toplaştı. 

Herkes işin bir ucundan tuttu. Tarlası sürüldü, tohumları serpelendi. Biz onu bağrımıza bastık, o bizi 

ailesi belledi. Nur içinde yatsın, rahmetli. (Ankaralı, s.31) 

“Koca Galip meyve sebze yetiştirmekle kalmadı. Tarlasının bir köşesine Üsküp’ten getirdiği 

tohumlukları ekti. Birbirinden şifalı bitkiler üretti. Her birini zamanında toplayıp kurutup, Mısır 

Çarşısına götürüp sattı. Toprağını genişletti. Dostlarına önayak oldu. Onları da bağ bahçe sahibi 

yaptı. Günler ayları, aylar yılları kovaladıkça Ahmet de serpildi büyüdü. Okullu oldu. Bir de 

çalışkandı ki, babası ona baktıkça hindi gibi kabarırdı. (…)” (Ankaralı, s.33-38) 

“Dükkanı Ahmet’e bıraktım, demişti pehlivanlar pehlivanı. Çalışsın, çalışmasın, ne halt ederse etsin, 

umurumda değil. Bütün mal varlığımı, bankadaki birikimimi ise torunlarımın arasında eşit böldüm. 

On sekizine geldiklerinde hak sahibi olacaklar. Bir de… Başını öne eğmiş, sessizce mırıldanmıştı. 

Gelinim Fatma da bir gün gelecek. Geldiğinde, darda kalmasın diye adına hesap açtırdım. Ufak bir 

sağlık ocağı açar… Gayrı ben göremem. Gerekeni sen yapacaksın. (…) (Ankaralı, s.39-42) 

“Yıllar boyunu biraz kısaltsa da, Ahmet’in kilosu pek değişmemişti. Gençken de böyleydi. Çam 

yarması, pehlivanlar pehlivanı babasının dörtte biri kadardı. Galip Dede, nasılda çelimsiz oğlunu hiç 

acımadan bir tokatla yere çalmıştı.” (Ankaralı, s.109) 

“Aysel, civciv sarısı saçlarını düzelterek odasına girdi. Doğru tuvalet masasına giderek pufa oturdu. 

Aynaya yüzünü yapıştırarak, gözlerinin altında beliren kırışıklıkları inceledi. Yakında kırk beşine 

basacaktı. Yılların akıp gittiğini nasıl da fark etmemişti. Vahit’i ilk gördüğünde, tapu dairesinin çiçeği 

burnunda memuresiydi. Anında onun iri, kahverengi gözlerinin çekimine kapılıvermişti. Ama yine de 

yüzüne bile bakmadı. Umutsuz sevdası büyüyedursun bir sabah, namlı inşaatçı balkonun önünden 

seslendi. “Aysel Hanım, bir dakikanızı alabilir miyim?” Yüzünü allar bastı. Titreyen bacaklarının 

önünden zar zor ilerledi. Vahit, sağındaki, solundaki insanlara aldırmadan cebinden çıkardığı taslağı, 

bankonun üstüne koydu. "Alt katı annem, babam ve henüz bekâr olan kardeşim için” Üst kat benim, 

çatı da doğacak çocuklarım için yapacağım. Müstakbel eşimden tek bir isteğim var. Evinin kadını 

olması," dedi ve yine yüzüne bakmadan sordu. "Aysel Hanım, benimle evlenir misiniz?" Alkışlar, 

"Aaaaa! Oooo!" sesleri, tapu dairesinin duvarlarında yankılandı. Aysel'inse gözleri yuvalarından 

fırladı, dudakları mühürlendi. Bir ay sonra da telli duvaklı gelin oldu. Vahit, çalışmasını istememiş; 

ama onu demir parmaklıklar arasına da tıkmamıştı. İlçedeki derneklere üye olmasına ses çıkarmamış, 

çalışmalarını onaylamış, bir kurstan öbürüne dolandıkça gülüp geçmişti. (Ankaralı, s.114) 

“Ne yalan söylemeli, gençlerin takıldığı, müzik sesinin dışarılara taştığı, arı kovanı gibi vızır vızır 

kaynayan kafelere bakıp, kafeteryamı sessiz ve ruhsuz bulduğum günlerde olmuyor değil. Yine de 

hemen toparlanıyor, “Nankörlük etme, Sıla,” diyorum kendi kendime. Ballı Çörek Kafeteryası’nı 

sıradanlıktan çıkaran, müşterilerimizle aramızdaki güvenilir, sıcak ve içten bağı kuran da o sessizlik 

değil mi zaten?..” (Ballı Çörek Kafeteryası, s.13) 
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“Bayılırım sabah kahvaltılarına. Babamın mutfaktaki biricik becerisi dedim ya. Gelecek düşleri, bütçe 

hesapları, komik anılar, tasalar, hepsi bu sofranın başındadır. Kahvaltı keyfi hiç bitmesin derken, 

Kurukahveci Yalçın’ın açtığı kepengin sesi gelir dışardan. Saat sekiz olmuş, okula gitme vakti 

gelmiştir. Öğretmenlerim ender de olsa övgüleri, sınıftaki şamata, arkadaş çekişmeleri, sevinçler, 

kaygılar, hepsi ertesi sabahı, yani yeni günün kahvaltısını bekler. Ya da hevesim kursağımda kalıverir. 

Dün akşamüstü olduğu gibi…” (Ballı Çörek Kafeteryası s.15) 

“Bayram harçlığı niçin verilir, diye düşünüyordu Bülent. Ona göre, güzel bir şeyin içine turp sıkmayı 

bu ihtiyardan başka kimse bilmezdi. Her şey büyükbabanın egemenliğindeydi. Mis gibi ekmeklerin, 

düğün çorbasının, kavurmanın, tereyağlı pilavın, ağız sulandıran turşuların ve nar gibi kızarmış 

kaymaklı baklavanın kokusu adamı deli ederdi. Ama büyükbaba, "Oturun!" diye buyurmadan, bir 

Allah'ın kulu masadan bir tanecik salatalık turşusu araklayamazdı. İş oturmakla da bitmezdi. Herkes 

baston yutmuş gibi, onun kaşığı eline alıp, "Haydi bakalım, afiyet olsun," demesini beklerdi. Sofrada 

konuşulmaz, gülünmez; tabak, ayna gibi parlamadan ikinci yemek alınmazdı. O, yemeğini bitirip dua 

etmeden de, sofradan kalkılmazdı. Özgürlük, ancak büyükbaba kerevetine çekilip şekerleme yapmaya 

başladığında kazanılırdı.” (Ballı Çörek Kafeteryası s.120) 

“Yıllar önce Kezban Ana derler, bir kadın yaşardı bu köyde. Yeşilhisar bağlarının yarısı onundu. 

Kocasını genç yaşta kaybetmiş, üç oğluyla kalmıştı. Dediğim dedik, kaya gibi sert bir kadındı. Üç 

oğlunu da okutmadı. İşte size iş!' diyordu. Bağın bakımı, idaresi üç oğlunun üstündeydi. Gülmez, 

güldürmez; yemez, yedirmezdi. Oğullarını tıpkı birer ırgat gibi çalıştırırdı. "O yıl köyü otoyola 

bağlayan yolun yapımı yeni başlamıştı. Ortanca oğlu, ırgatlık yapmaya- cağım, yol işçisi olacağım, 

diye tutturdu. Kezban Ana çok karşı çıktı. Ama sonunda baktı ki, dinletemiyor sözünü, razı oldu. "Yol 

işçisi olmak kolay mı? Hele başındaki us- ta aksi, lanet biriyse. Üç güne varmadı kavgalar başladı. 

İşte o kavgaların birinde, Kezban Ana'nın ortanca oğlu kazmayı kaptığı gibi ustabaşının üs- tüne 

yürüdü. O da çıkardı beylik tabancasını, kalbinden vuruverdi oğlanı, Ustabaşı anında tutuklandı ya, 

nefsi müdafaa diyorlardı. "Kezban Ana günlerce yemedi içmedi. Ne zaman ki mahkeme günü geldi, 

küçük oğlunu beli de hayatında ilk kez öperek uyandırdı ve ağabeyinin kanını almak gibi yüce bir 

görevi olduğunu söyledi ona. Yaşı küçüktü, birkaç yıl yatar çıkardı. Sayesinde ailesi başları dik 

yaşardı. "Oğlan babasından kalan silahı gururla aldı. Kendini öyle güçlü hissediyordu ki, kazanacağı 

onurla ağabeyinin huzuru bir yana, anasının da gözbebeği olacaktı. Ne yaptığını adliyenin önünde, 

ustabaşı kanlar içinde yere yığılırken anladı. Dehşetle arkasını döndü. Kalabalığın arasında anası 

gülümseyerek ona bakıyordu." (Güzelce’de Bir Kaçak, Memo, s.45) 

“Yaşar Aslan bir zamanlar, İstanbul'un sayılı marangoz ustalarından biriydi. Birkaç yıl önce 

marangozhanesini kalfasına devrederek kendini emekliye ayırmıştı. Evi Bostan Sokak'taydı. Kızıyla 

sürekli didiştiği için, her sabah soluğu Tiryaki'de alırdı. Bir karış suratla içeri giren yaşlı adam, 

bastonunu yere vura vura yürür, boş bir yere geçip otururdu. Musti çayını getirene dek de bastonunu 

yere vurmayı sürdürürdü. Tık tık tık... Bu nedenle, adı Tik Tik Yaşar'a çıkmıştı. Arada sırada daldığı 

kısa şekerlemelerinden sıçrayarak uyanınca, gözlerini televizyona diker; sonra da çevresiyle pek 

konuşmadan izlediklerine kulak kesilirdi.” (Patenli Kız, s.15) 

“Öğretmen Leyla'nın bir tanecik oğlu vardı. Yıllar önce üniversiteyi bitirip, lisansüstü öğrenim için 

Almanya'ya gitmiş; sonra da el memleketinde evlenip kalmıştı. Tatillerde çoluk çocuk gelir; on beş, 

yirmi gün onda kalırlardı. Kadıncağız, torunlarıyla dilden başka hiçbir sorun yaşamamıştı. Berta ile 

Berna, Türkçe öğrenmemek için öylesine direndiler ki, çaresiz, Öğretmen Leyla kendisi Almanca 

öğrenmek zorunda kaldı. Her gün telefonla konuşuyor, onların sesini duyuyordu. Ama bu bile özlemini 

gidermeye yetmiyordu…” (Patenli Kız, s.40) 

“Selim’in kahvesinde gerçekten de renkli tipler bir araya gelirdi. Selim amca futbol hastasıydı; lafı 

döndürür dolaştırır, mutlaka Galatasaray'a getirirdi. Dişçi Mahmut satranç meraklısıydı. Mobilyacı 

Fitrat'sa günümüzün paparazzilerine benzerdi. İstanbul'da ne var ne yok bilir, üstelik bununla pek 

övünürdü. Dayım Süreyya Duru da, Yeşilçam'ın başarılı genç yönetmenlerindendi. Ünlü yıldızların 

imzalı fotoğraflarını getirirdi bana. Ben diyeyim on, siz deyin on beş koca adamın şakaları, sövgüleri, 

şen kahkahaları birbirine karışırdı orada. Ben arkadaşlığın sonsuzluğunu o kahvede öğrenmiştim.” 

(Çılgın Babam, s.79) 
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“Sayın büyüğüm Dursun Bey, 

Yirmi gün önce günübirliğine İstanbul'a geldiğimde, size kendimi tanıtacak gücü bulamadım. Yeni 

yeni toparlanıyorum. Yanınızdan öyle sessizce uzaklaşmamı umarım bağışlarsınız. O gün, kırk yıldır 

hasret kaldığım oğullarımı ikinci, torunlarımı ve gelinim Jale Hanım'ı ilk görüşümdü. Kendimi 

tanıtmayı nasıl arzuladığımı tahmin edemezsiniz. Rahmetli babam başta olmak üzere ailem, büyük 

insan, kayınbabam Galip Bey'le görüşmeme izin vermedi. Ne kadar aciz ve zavallıymışım. Ondan 

gelen mektupları, paraları iade ettiklerini, babamın vefatından sonra öğrendim. Sizin bana yazmış 

olduğunuz mektubuysa, küçük ağabeyim saklamış. Verdiğinde, aradan bir yıl geçmişti. O akşam ilk 

otobüsle İstanbul'a hareket ettim. (…) (Ankaralı, s.59-62)  

Uzatı anlatıda bir duraklama yaratıp ana anlatıyı yavaşlatıp geciktirerek okuru sıkıntıdan kurtarmayı 

amaçlar. Bu yolla asıl konudan saparak okur belli oranda rahatlatılır. Bu işlevin anlatıyı yavaşlatma 

işlevinden farkı yazarın başka konulara kaymasıdır. 

Uzatının “duraklatma” işlevine yönelik doğrudan alıntılar: 

 “Kardeşim olmadığı için, kardeşliğin nasıl bir bağ, olduğunu ancak gözlemlerime dayanarak 

söyleyebilirim. Bana göre kardeşlik, damarın içinde akan kandaki alyuvarlar gibi. Farklı özellikleri 

olsa da ayrılıkları düşünülemez. Yine gözlemlerime dayanıyorum. Öfkeyle parmağınızı gözüne 

uzattığınız kişinin size, “Canıım! Kıymık mı battı?” diye sormasıdır kardeşlik. Peki, bir kardeşim 

olsun ister miydim? Küçükken hiç düşünmez, evet derdim. Kafamın içinde soru işaretleriyle bir 

başıma boğuştuğum o günlerde…” (Ankaralı, s.89) 

“Aile nedir? Birilerinin, akıllarınca köklerini tırpanladığı, dalını sürgününü budadığı, ulu bir ağaç 

mı? Yoksa aynı soyadını taşıyan bacı, kardeş, amca, yeğen bolluğu mu? Öyleyse, amcamla babamı 

kurumlandıran “işte bizim koca ailemiz!” dedikleri, sürekli birbiriyle didişen on Pehlivanoğlu nasıl 

“koca” oluyor?” Ünlendiğimiz o günlerde, babamın ikide bir amcamın çocuklarına bakarak, "İşte 

benim ailem!" demesini feci kıskanmış olmalıyım. Sandaletimi onarması için Dursun Dede'ye 

götürdüğümde, ona sor- muştum: "Aile nedir?" Kunduracı Dursun Dede'm gözlerini kısarak azı- cık 

düşünmüş, o zaman pek de anlamadığım uzunca bir yanıt vermişti. "Aile, ana yüreğidir. Baba, kanıyla 

canıyla o yüreği besler. Ama ana yüreği her atışında, çocuklarını, torunlarını, gelinlerini, dünürlerini, 

hatta marabalarını bile toplar, kendine çeker, sarıp sarmalar. Onun için aile, ana yüreğidir." 

(Ankaralı, s.44) 

“Küçükken, hatta bugün bile, bir koca kulak olduğumu söyleyebilirim. Birilerine yalnızca gözdağı 

vermek için esip savurmuş da olabilirim. Ama asla “ispiyoncu baykuş” ya da “geveze papağan” 

olmadım. Aksine, küçük yalanlarımı gizlemek için harcadığım güç, beni tam bir sır küpü yaptı. 

Burunlarından kıl aldırmayan ablalar, ağabeyler, zamanında kendilerinin de birer kocakulak 

olduğunu unutan yetişkinler, dilerim bu kitabı okurlar. Hoş bunu okumasalar da, onların yüzüne ayna 

tutacak başka Doğa’lar olacaktır günün birinde…” (Ankaralı, s.66) 

“Kaldırımlar boş… Durakta iki yolcu… Onları görüp hız kesen üç beş minibüs. Karşıda, set üstündeki 

büyük kestane ağacı… ağacın altında sıra… Dursun Efendi’ye evleneceğini orada söylemişti. Alçak 

taburesinde oturan ihtiyar, elindeki çekici bırakmış, dudaklarının arasına sıkıştırdığı çivileri çekmiş; 

“İyi,” demiş, gözlerini gözlerine dikmişti. “Unutmayasın! En büyük zenginlik, temeli sağlam evliliktir. 

Binaya benzemez. O yıkılır, yerine yenisini dikersin. Ama yıkılan evliliğin verdiği hasar ömür billah 

sürer. O da haklıydı. Ama Vahit’in bu hasardan etkilenmeye hiç niyeti yoktu.” (Ankaralı, s.111) 

“Bütün çocuklar, bilinçli ya da bilinçsiz, yediği naneyi ceza korkusuyla gizler. Haksız mıyım? Benim 

hatam, annemin koyduğu yasağı delmek; bir ölçü de olsa, buna babamı da ortak etmekti. Oysa açık 

yüreklilikle, "Evet, söz dinlemedim. Adı Fatma olan bir kadını elinden tutup Bahçe'yi gezdirdim," 

deseydim, belki özgürlüğüme yine kısıtlama gelecekti; ama susarak, sırtımda sürekli büyüyen şu 

koskoca Diyarbakır karpuzuyla dolaşmayacaktım. Annem benim kafamı bulandırmamak için balonlar 

uçurmayacak; ben ona kuşkulu gözlerle bakmayacaktım. Doğal olarak üç kişilik ailemizde, güvensizlik 

sorunu yaşamayacaktık. Bunları annem, babam, ben, günübirlik Ankara gezisinin ardından sabah 

kahvaltısında konuştuk ve birbirimize söz verdik. Gerçek, içimizden birini yaralayacak olsa da, 

saklamayacaktık bundan böyle.” (Ankaralı, s.160) 
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“Aile içinde patlak veren sıradışı olaylar, saman alevi gibi dört bir yanı saran atışmalar, yerküreye 

bir anda inen hortumlara benzer. Süresi kısa, etkisi büyük olur. Kökünden sökülen ağaçlar, havalanan 

gemiler, yer değiştiren evler gibi. Güven öfkeye, sağduyu önyargıya, hoşgörü nefrete dönüşür. İnanın, 

böyle anlarda paniklemek gereksizdir. Hele o şok atlatılsın, insanın doğasında var olan o yüce duygu 

yeniden filizlenir. Sürgünler, dallar, budaklar yeniden birbirine dolanır. "Aile bağı" denilen o 

görünmez urgan daha da güçlenir.” (Ankaralı, s.184) 

“Oysa, o gece dinenin yalnızca karayel olduğunu, Pehlivanoğlu ailesinde yaşanacak gelgitlerin hiçbir 

zaman eksilmeyeceğini büyüdükçe anladım. Ankaralı'yı öğrendiğimde, sekiz yaşlarındaydım. Şimdi on 

beş yaşındayım ve büyükbabamın o korkunç kararının, uzak yakın ilgisi olan herkese, ama az ama çok 

acı çektirmekten başka işe yaramadığını öğrendim. Bugün, Aktar Ahmet Efendi'ye inat, iki 

babaannem, Hasibe Sultan ile Ankaralı Fatoş'un karşılıklı höpürdettikleri kahveler bunun en güzel 

kanıtı.” (Ankaralı, s.197) 

“Babam sonunda anlatmaya başladı. "Canip Dede dört beş yaşındayken, babası Çanakkale 

Savaşı'nda şehit düşmüş. Ana oğul bu kulübeyle kalakalmışlar. Yoksulluk içinde sıkıntılı, çok zor 

günler yaşamışlar. Dede daha yeniyetmeyken, bir çırçır atölyesinde çalışmaya başlamış. Günlerden 

bir gün annesi bahçe- deki ağaçları göstererek, 'Bak, oğlum,' demiş, 'seni şu meyve ağaçları besledi, 

büyüttü. Onların değerini bil. Sana bir tane de altın bırakıyorum. Savaşta kefensiz yatmak onurdur; 

barıştaysa zuldür. Aç açık kalma, kimseyi de aç açık bırakma. Elinin verdiğini, gözün görmesin.' Bir 

aya varmamış, anacığı göçmüş gitmiş. Dede düşünmüş taşınmış; dünyada en zor şey borç istemek, 

demiş kendi kendine. Annesinin verdiği altını da, haftalığından artanı da işte bu sepete atmış. Konuk 

gelen eşi dostu sepeti görüp, 'Bu ne?" diye sorduğunda, 'O benim değil, annemin,' demiş. 'Darda olan 

elini atsın, alsın; ferahlayınca da getirsin, yerine koysun, diye bıraktı annem.' Sepet o günden beri 

burada, pencerenin içinde duruyormuş. Kâh dolar, kâh boşalır; ama ne zaman gerekse, derde deva 

olacak bir şeyler bulunur içinde.” (Çılgın Babam, s.171)  

“Küçük, eski usul bir matbaada gün, göz açıp kapayana kadar geçer. Kepenk indirme zamanı 

geldiğinde, insanın parmaklarında yıkamakla çıkaramadığı mürekkep karası, burnunda tiner kokusu, 

kulaklarında makinenin gürültüsü kalır. İnsan, çevresinde dönenen sevdiklerini, dumanı tüten bir tas 

çorbayı, televizyonun kumandasını, yan gelip uzandığı kanepesini özler. Birinin eksikliği bile geceyi 

karabasana çevirir daha doğrusu, çevirirmiş.” (Öykü Öykü Gezen Kedi, s.16) 

“Sabahın ahmak ıslatan yağmuru, yerini soluk bir güneşe bırakmıştı. Güneş de bütün öğleden sonra 

güleç yüzünü gösterebilmek için uğraşmış, artık güne veda etmeye hazırlanıyordu.” (Ben, Çınar Ağacı 

ve Puf Böreği, s.58)  

“Dört katlı hanın merdiveni, ana girişteki cam kapının karşısındaydı. Merdiven dar ve loş 

olduğundan, asansör çalıştığı sürece kullanılmazdı. Asansör kapısının bitişiğinde, tıfil bir mimarın 

ofisi vardı. Zavallıcık, eleman çalıştıracak para kazanamadığından, ofisi çoğunlukla kapalıydı. 

Mimarın kapı komşusu, hanın kiracı bekleyen tek boş ofisiydi. Galip Efendi'nin çay ocağıysa, loş 

koridorun sonunda, erkekler tuvaletinin karşısındaydı.” (Öykü Öykü Gezen Kedi, s.131) 

“Çelimsiz çocuk, iki sandığın gerisinde yere çömelmiş, öylece duruyordu. Sandıklardan birinin içi 

limon doluydu. Diğer sandığın üstüne demet demet maydanoz dizilmişti. Deniz mavisi gözlerinin 

içinde, açık denizlerin korkusuz kaptanı olmanın düşü mü, yoksa haklıyı haksızı ayıran, ağır 

cübbesiyle dimdik duran bir yargıcın olgunluğu mu vardı, bilinmez.” (Ben, Çınar Ağacı ve Puf 

Böreği, s.19)  

“Kulübenin karşı duvarına bitişik büyük çekmeceli dolabın üstü silme tükenmez kavanozuydu, 

Kavanozların altında kırmızı beyaz damalı bir muşamba örtülüydü. Kulübenin şap dökülmüş zeminine 

kahverengi-kırmızı-nefti tonlarda çizgili bir yolluk atılmıştı. Hemen solda küçücük bir mutfak göze 

çarpıyordu. Yanındaki odanın kapısı aralıktı.” (Çılgın Babam, s.169)  

“Yeni gün denizden esen güçlü yelle aydınlandı. Yelin denizden kaldırıp getirdiği iyot kokusu, 

esenleşmeyi bile bilmeyen sokak sakinlerinin soluğuna karıştı. Kim bilir, belki o gün yıllarca sürecek 

dostlukların da başlangıcı olacaktı!..” (Öykü Öykü Gezen Kedi, s.174)  
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“Son ders serbest çalışmaydı. Çocukların kimisi kitap okuyor, kimisi resim yapıyor, kimisi de ev 

ödevlerini bitirmeye çalışıyordu.” (Ben, Çınar Ağacı ve Puf Böreği, s.83) 

“Okulların açılmasına bir aydan az zaman kalmıştı. Yine sabahtan okula git, akşama kadar ders çalış, 

iyi bir not için bütün kış uğraş, didin.” (Ben, Çınar Ağacı ve Puf Böreği s.89) 

“Aslı'yla Ferhat'ı düşünmek, yüreğine su serpti. Çocuklarıyla gurur duyardı o. Dilleri biraz uzundu 

ya, olsun. Dürüst, çalışkan, insan canlısı çocuklardı. Arkadaşları da kendileri gibi efendiydi. Eczacı 

Aydın'ın kızı Nil, Ege'nin kardeşi Deniz ve Dürbün Nimet'in torunlarıyla birbirlerinden hiç 

ayrılmazlardı.” (Patenli Kız, s.30) 

 

Uzatı metin içinde bilgi verme ve ana anlatıyla ilgili açıklama yapma amacıyla kullanılabilir. 

Uzatının “bilgi verme” işlevine yönelik doğrudan alıntılar: 

“Mini market, botanik bahçemizin giriş kapısının solundadır. Doğayla ilgili kitaplar, dergiler, çeşitli 

topraklar, kuru ya da taze toplanmış şifalı bitkiler, mevsiminde toplanıp kurutulmuş meyve ve sebzeler, 

tohumlar satılır. İki kasadan biri, market içi satış içindir. Diğeri ise işletmenin asıl cirosunu yapar. 

Bahçe’de satılan her ürün, görevlilerce buraya taşınır; alıcılarda diledikleri zaman gelir, ellerindeki 

fişlerle ödeme yapar.” (Ankaralı, s.17) 

“On bir buçuk, kılkuyrukların geliş saatidir. Yarım saat hazırlıkları sürer, on ikide de servise başlarlar. 

Her gördüğüne sinir olan tiplerden değilim. Ama bunlar başka. Geçici de olsa yemekhanemize el 

koydular. Bir buyruklarıyla porselen tabaklarımız, cam bardaklarımız, çatal kaşıklarımız toplatıldı. 

Çelik kazanlarımız kaldırıldı. Gülşen Yenge’nin eliyle diktiği minik çilekli mavi örtüler toplatıldı. 

Masalara kendi logolarının olduğu yeşil örtüler serildi. Soğuk, metal dört gözlü tepsiler, çelik 

bardaklar getirdiler. Ocağımıza ağzı kapalı bidonlar oturttular. Yemekleri lezzetliymiş; bana ne! 

Gönlüm karardıktan sonra.” (Ankaralı, s.69) 

“Ellili yıllarda hafta sonu tatili, cumartesi öğlen saati başlardı.” (Ballı Çörek Kafeteryası, s.55) 

“Yerkazıklılar hoşgörülü insanlardı. Yazın neredeyse yarı çıplak gezen turistleri güleç yüzleriyle 

karşılarlar; çay ya da ayran, artık Allah ne verdiyse, ikram ederlerdi. Çevrede büyük kentlerden gelen 

yazlıkçılar da vardı. Hepsine saygı duyarlar, gerektiğinde aşlarını paylaşırlardı. Ancak şehirli kız 

başkaydı işte. Besbelli, Zeynel Ağbey’de gözü vardı! Eh, bu da, az sonra köye vardıklarında, kıyamet 

kopacak anlamına geliyordu.” (Ballı Çörek Kafeteryası, s.187) 

“Güzelce yıllardır büyük kentlere Güzelceli yollamaya alışıktı. Okumaya kasabaya gidenler yüksek 

okullardan birine girdiler mi, köylerine dönmedikleri gibi, analarını babalarını da çeker alırlardı. 

Onlarca gidene karşılık bir Memo gelmişti köye.” (Güzelce’de Bir Kaçak, Memo, s.98) 

“Ekim, kasım derken, aralık geldi. Adı üstünde kış güneşi, bulutların arkasında doğuyor, onların 

gölgesinde yükseliyor, saat dört dedin mi kayboluyordu. Güzelce'de Karadeniz'in karayeli hiç dinmiyor; 

yağmursuz fırtınasız gün geçmiyordu. Büyük iskelede iki üç küçük motorun dışında tüm tekneler kızağa 

çekilmişti. Güzelceliler için zorunlu tatil başlamıştı.” (Güzelce’de Bir Kaçak, Memo, s.159) 

“Yeşilbağlar'ın en güzel çay bahçeleri, piknik yerleri, ünlü yatırı Sultan Baba Türbesi'ne uzanan yolun 

üzerindedir. İlkyazın gelmesiyle birlikte yolun iki yanında sıralı ağaçların dalları yeşerip birbirine 

karışınca, daracık yol, yemyeşil uzun bir tünele dönüşür. Araba geçişine uygun olmadığı için, aynı 

zamanda köyün en güvenli, en kalabalık yolu da burasıdır.” (Patenli Kız s.23) 

“Bizim zamanımızda analar babalar çocuklarını, mühendis oğlum, doktor kızım diye sever, düşleri 

gerçekleşmiş gibi de gurur duyarlardı. Babam da beni, eczacı oğlum diye sever, kasılırdı.” (Patenli Kız, 

s.71) 

“O günlerde öğrencileri okula taşıyan servis arabalarının yerine, en fazla on kişi taşıyabilen faytonlar 

vardı. Onlar da çok uzakta oturan öğrencileri taşırdı. Bizim gibi, yürüme mesafesinde oturanlar, her 

sabah aynı saatte evlerimizden çıkardık. Sokağın bir köşesinde ortaokula gidenler, diğer köşesinde 

ilkokula gidenler toplanır, kuvvet okulun yolunu tutardık.” (Çılgın Babam, s.48) 
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“Çocukluğumun geçtiği İstanbul'da trafik diye bir sorun yaşamamıştık biz. O günlerde rayların üstünde 

gidip gelen, çın çın çınlayarak her durakta duran tramvaylar vardı. Otobüslerin sayısı da azdı. Renk 

renk taksiler, siyah-beyaz damalı şeritleriyle diğer arabalardan ayrılırdı. Müşteri alan sürücü, kolunu 

camdan dışarı çıkarıp, arabanın sol yanındaki kocaman taksimetreyi çalıştırırdı. Ya da arabasının içine 

beş kişiyi sığdırır, sabit bir hatta gider gelirdi. Yani dolmuşçuluk İstanbul'da geçmişi olan bir işti.” 

(Çılgın Babam, s.63) 

“O günlerde kaloriferli okul sayısı azdı. Ders aralarında hademeler ellerinde kömür kovalarıyla 

sınıfları dolaşırdı. Sınıflarda boyumuz kadar sobalar güldür güldür yanardı. Kar tatilini düşünmezdik 

biz; kar varken okulda olmak daha eğlenceliydi belki.” (Çılgın Babam, s.76) 

“Babamın bir sezonluğuna kiraladığı yazlık sinema Acıbadem semtindeydi. Yani o günlerde yeni 

işimize gitmek için açıkça dağ bayır aşıyorduk. Fenerbahçe Stadı'nın gerisindeki, Papazın Bağı adıyla 

anılan alan Söğütlüçeşme'den başlar, genişleyerek Göztepe'ye kadar uzanırdı. Baba kız her akşamüstü 

pedal çevirerek, önce Papazın Bağı'nı aşar, sonra da kuş uçmaz kervan geçmez, sağlı sollu bostanların 

arasında yol alırdık. Bugün Kadıköy Evlendirme Dairesi'nin bulunduğu yer- de, o günlerde yabani 

tavşanlarla azman sıçanlar savaşırdı. Kadıköy-Hasanpaşa tramvay hattını aşar, bayır yukarı vurup, 

önce Yeldeğirmeni'ne çıkar, oradan da Acıbadem'e kıvrılan caddeyi aşardık.” (Çılgın Babam, s.130) 

O yıllarda Dalaman Havalimanı’nın projesi bile yoktu. Uçaklar İzmir’e iner; Marmaris’e, Bodrum’a, 

her yerinden tangur tungur sesler fışkıran külüstür otobüslerle gidilirdi. Yollar da şimdiki gibi değildi. 

Daracık, bol virajlı yollar toz topraktı. (Çılgın Babam, s.149) 

“Datça o günlerde elden ayaktan uzak, küçücük bir tatil köyüydü.” (Çılgın Babam, s.150) 

 

Uzatı okuru eğlendirmek işleviyle de kullanılabilir. Yazar, eğlendirirken eğitsel bir kaygı içerisinde de 

olabilir. 

Uzatının “eğlendirme” işlevine yönelik doğrudan alıntılar: 

“O gece gökyüzü menekşe rengindeydi. Şıkır şıkır yıldızların ikisi sönüyor beşi yanıyordu. İncecik ilk 

ay çoktan kaybolmuştu. Karşılıklı sıralanmış sokak lambalarıyla aydınlanan yolun üzerindeki cicili 

bicili vitrinler renk cümbüşü yaratıyordu. Sağlı sollu akan araçlar, farlarından çıkan güçlü ışıklarla 

sanki birbirlerine bağlanmış gibiydi.” (Öykü Öykü Gezen Kedi, s.82) 

“Gece yarısı başlayan yağmur, sabaha karşı dindi. Günün ilk ışıklarıyla gözlerini açan kırlangıçlar, 

çığlık çığlığa sabah turlarına başladı. Küçük bir sığırcık ailesi, yuvadan çıkarak, ballıbaba tarlasına 

doğru pikeye geçerken, iki tavşan gizlendikleri oyuktan başlarını uzattılar. Önce ürkek ürkek 

bakıştılar, anlaşmış olacaklar ki, ikisi de aynı anda fırlayarak ormanın içinde kayboldu. Derken 

Karadeniz'den kopup gelen yel, iyot kokusuyla birlikte Güzelce camisinde okunan sabah ezanını da 

ormanın içlerine taşıdı.” (Güzelce’de Bir Kaçak, Memo, s.19) 

“Efil efil esen yel, güzün gelmesiyle huy değiştirip hoyratlaşır, insanın yüzünü tırmalamaya başardı. 

Ardından toprak kurur, sarı, kırmızı, kahverengi yapraklar yolu yolağı kaplardı. Masalar üçer beşer 

toplanır, bahçelerin dip köşesine yapılmış ardiyeye yerleştirilirdi. İlk yağmurların inmesiyle birlikte, 

köy sanki kış uykusuna çekilirdi. Sessiz ama sıcacık yuvalarda, yeni sezonun tasarıları konuşulmaya 

başlardı.” (Patenli Kız s.12) 

“Bu yıl mart ayı öyle kapıdan baktırıp kazma kürek yaktıracağa pek benzemiyordu. Güneş her sabah 

ilk yazın o insanın içini kıpır kıpır kıpırdatan ılık havasını taşıyarak doğuyor, doğayı yavaş yavaş kış 

uykusundan uyandırıyordu.” (Ben, Çınar Ağacı ve Puf Böreği, s.107) 

“Erik ağacının dalları, üç yanında sur gibi yükselen apartman duvarlarına, kök saldığı avuç içi kadar 

toprağa karşın silme erik kaplıydı. Budaklarının birinden sarkan iki ampul, altındaki masayı 

aydınlatıyordu. Upuzun kablosuyla televizyon, ağır demir kapının önündeydi. Her hafta ailecek 

sorularını yanıtlamak için yarıştıkları programla bile o akşam kimse ilgilenmiyordu.” (Öykü Öykü 

Gezen Kedi, s.116) 
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“Cırcırböceklerinin kesilmeyen sesleri, sivrisineklerin acımasız vızıltısı, gece yarısı sessizce yanına 

uzanan Hacer'in huzursuz solukları, mahalleyi turlayıp duran köpeklerin atışmaları... Nihayet 

kopkoyu sessizliğe kavuştuğunda, saat kim bilir kaçtı!” (Öykü Öykü Gezen Kedi, s.141) 

“İşhanı’nın loş ve tozlu havasından kurtulup sokağa çıkmak, gerilen sinirlerini gevşetti. Akşam saati 

etkisini yitiren haziran güneşi artık görünmese bile, varlığıyla insanın içindeki gamı kasaveti alıyordu. 

Gecekondusu gözünde tüterek, caddenin gürültülü trafiğine karıştı” (Öykü Öykü Gezen Kedi, s.133) 

“Her yıl kasım sonu, bilemedin aralık başı, Yeşilhisar'ı kalın, beyaz bir yorgan gibi kaplayan kar, o yıl 

her yanı yamalı bohçaya çevirmekten öteye geçememişti henüz. Buna karşın, kuru ayaz insanın 

iliklerini donduruyor, değil evden çıkmak, burnunu dışarı uzatmak cesaret istiyordu.” (Güzelce’de Bir 

Kaçak, Memo s.170)  

“Gülizar Sokak, sağlı sollu çınar ağaçları, gül bahçeleri içinde bir örnek evleri, mor salkımlı 

kameriyeleriyle Yeşilbağlar'ın en güzel sokağıydı. Sakinleri de okumuş, saygın kişilerdi.” (Patenli Kız, 

s.17)  

“Ada vapuru yine köpükler saçarak yol alıyordu. Batan güneşin ardında bıraktığı kızıllık, yavaş yavaş 

gecenin karanlığıyla örtülüyordu.” (Ben, Çınar Ağacı ve Puf Böreği, s.95)  

Anlatıya gerçeklik havası katmak ve saymacalık kuşkusunu ortadan kaldırmak amacıyla uzatı 

kullanılabilir.  

Uzatının “anlatıya gerçeklik havası katmak” işlevine yönelik doğrudan alıntılar: 

“Kızıltoprak'ta, bugün Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı'nın bulunduğu yer benim çocukluğumda, 

karşılıklı iki tribünün arasında uzanan bir top sahasıydı. Kadıköy'deki bayram kutlamaları orada 

yapılırdı. Oturduğumuz sokakla stadın arasında Sermet'in bostanı, bugünkü Kenan Evren Lisesi'nin 

eski binası ve birkaç bağ bahçe uzanırdı.” (Çılgın Babam, s.105)  

“Babamın bir sezonluğuna kiraladığı yazlık sinema Acıbadem semtindeydi. Yani o günlerde yeni 

işimize gitmek için açıkça dağ bayır aşıyorduk. Fenerbahçe Stadı'nın gerisindeki, Papazın Bağı adıyla 

anılan alan Söğütlüçeşme'den başlar, genişleyerek Göztepe'ye kadar uzanırdı. Baba kız her akşamüstü 

pedal çevirerek, önce Papazın Bağı'nı aşar, sonra da kuş uçmaz kervan geçmez, sağlı sollu 

bostanların arasında yol alırdık. Bugün Kadıköy Evlendirme Dairesi'nin bulunduğu yerde, o günlerde 

yabani tavşanlarla azman sıçanlar savaşırdı. Kadıköy-Hasanpaşa tramvay hattını aşar, bayır yukarı 

vurup, önce Yeldeğirmeni'ne çıkar, oradan da Acıbadem'e kıvrılan caddeyi aşardık.” (Çılgın Babam, 

s.130)  

“Böyle bir günde!.. Böyle bir günde, İstanbul kazan biz kepçe geziyorduk. Annemle babamın 

tanıştıkları, adı sonradan Mimar Sinan Üniversitesi olan, Güzel Sanatlar Akademisi, ona evlenme teklif 

ettiği salaş aşevi, ilk kavga ettikleri sahaflar, annemin baba olacağını muştuladığı dönmedolabın 

kırmızı boyalı demir kabini…” (Ballı Çörek Kafeteryası, s.38)  

“Yarıyıl tatili gelip de, okulların zili on beş gün susmak üzere son kez çaldığında, tüm çocukları bir 

coşku kaplar. Karneleri iyi olanların keyfine diyecek yoktur. Kötü olanlar içinse, önlerinde koca bir 

tatil ve notlarını düzeltebilecekleri uzun bir dönem daha vardır.” (Güzelce’de Bir Kaçak, Memo, s.213)  

“Her 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda, Kadıköy'ün dört bir yanındaki okulların öğrencileri tören 

için eski Fenerbahçe Stadı'nda toplanırdı. Gelen öğrencilerin bir kısmı, özel bayram giysileri içinde, 

bando mızıka eşliğinde bizim sokaktan geçip caddeye çıkarlar, uygun adım sağa dönüp stada 

giderlerdi. Ne şenlik olurdu o bayram günlerinde! Eşikteki beşikteki hep sokağa dökülürdü. 

Büyükbabam yakasına bir karanfil iliştirir, elinde bastonuyla dimdik dikilir, gururla onları izlerdi. 

Heyecandan babamın gözleri dolar; annem salya sümük ağlarken, "Allah birin bin etsin, çocuklar!" 

diyerek hıçkırırdı. Biz çocuklarsa gösteri yapan gençlerin arasına karışmak için can atardık. Ama asık 

yüzlü öğretmenler izin vermezdi. Amacımız gösterilere falan katmak değildi aslında. Tek 

düşündüğümüz, bir biçim de yasak bölgeyi aşmaktı!” (Çılgın Babam, s.106) 

“Anadolu köylerinin, kasabalarının tozlu topraklı yolları, yüzdüğü dereler, göller... Kimi güleç, kimi 

dertli, kimi yorgun, kimi sevecen, kimi uyanık geçinen insanlar... Gezgin tüccarlar gibi, bakırlar, halılar 
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ve kilimlerle doldurduğumuz arabamız... Arabanın kaportasında yumrukla kırdığı soğanı ekmeğe katık 

edip yemesi; ardından lezzetli yuvalamalar, kebaplar aklıma gelir, ağzımın suyu akardı. Her fırsatta, 

gelecekte katılacağım o gezilerden ballandıra ballandıra söz ederdim. Herkes ağzı açık dinlerdi ya da 

bana öyle gelirdi. Nedendir bilmem, bir tek annem suratını asardı.” (Çılgın Babam, s.145)  

“Şimşek ve gök gürültüsü kesilmişti. Ama yağmur hızını sürdürüyordu. Pencerede kırık bir cam 

parçası rüzgarın etkisiyle sallanıyordu.” (Ben, Çınar Ağacı ve Puf Böreği, s.44)  

“Asım Efendi başını öne eğip düşündü. Aslında, sağa sola haber salabilir, uğraşlarının gazetelerde 

yer almasını sağlayabilirdi. Ödül mödül alamazlardı ya, tam da emekli olacağı sırada şatafatlı bir 

gösteri olurdu hani.” (Gül Sokağı’nın Dikenleri, s.29)  

“Babamın ofis dediği büyük salon, Kapalı çarşıdaki küçük dükkânımızın en az üç katıydı. İki büyük 

pencereden giren gün ışığı bile koca salonu aydınlatmaya yetmiyordu. İçerisi loştu. Soldaki çalışma 

masasının önüne aralarında sehpa olan karşılıklı iki koltuk yerleştirilmişti. Pencerelerin arasında da 

sedefle bezenmiş dört tabure ve bir sehpa duruyordu. Büyük bir abanoz dolap neredeyse bütün duvarı 

kaplamıştı. Ortasındaki camekânlı ve kilitli bölmenin içinde yanmayan iki spot vardı.” (Çılgın Babam, 

s.94)  

“Dışarıda yağmur hızlanmış, kırık camdan ıslık çalarak giren rüzgar, sesini salonda da duyurmaya 

başlamıştı. (Ben, Çınar Ağacı ve Puf Böreği s.40) 

Uzatı ana anlatıyla bağ kurmak amacıyla kullanılabilir. Bu kullanım, okurun dikkatini ana anlatıya 

yönlendirmesinde etkilidir. 

Uzatının “ana anlatıyla bağ kurmak” işlevine yönelik doğrudan alıntılar: 

“5 Haziran Dünya Çevre Günü. Aynı zamanda, ailemin üstünü örten kalın sis perdesinin aralandığı 

tarih. Ailemin üstünü örten kalın sis perdesinin aralandığı tarih. Bir televizyon kanalındaki “Doğa ve 

İnsan” programının konuklarıyız. Annemle babamın arasına beşlik simit gibi kurulmuşum. Onlar, 

yakışıklı sunucunun sorduğu soruları yanıtlıyor. Çevrenin insan sağlığına etkisi, küresel ısınma hava 

kirliliği, yapay gübreleme…” (Ankaralı, s.10) 

“Yeşil göl benim evim! Ahşap damlı, altı köşeli cam duvarlı ofis, sığınağım; iki kişilik kanepe, 

yatağım. Beş yüz dönümlük arazi, bahçem. Yaşıtlarım olmasalar da tüm çalışanlar, arkadaşım. Çatal 

kaşık tutmayı onların arasında öğrendim. Kara’nın peşinde paytak paytak yürürken koşmaya 

başladım. Yeşil göl benim evim.” (Ankaralı, s.11) 

“Mimozaya doğru yürürken, herkesin gözü üstümdeydi. Ünlü olmak böyle bir şeydi işte. Hiçbirine pas 

vermeden aralarından süzüldüm. Manolyanın altında oturan yaşlı kadını görünceye denk. Öylesine 

içten gülümsüyordu ki… Üstelik, yanaklarında benimki gibi iki çukur vardı. Gamzeler ona yakışmıştı. 

Bende gülümsedim. Yalnız yine farkına varmadan dudaklarımı büzmüş olmalıyım ki, gülmeye başladı. 

Pancar gibi kızararak başımı öne eğdim.” (Ankaralı, s.15) 

 

Sonuç ve Tartışma 

Okuma becerisini kazandırma sürecinde çocuk kitaplarının önemi göz ardı edilemez. Çocuk 

gerçekliğine göre duyarlıkla hazırlanan çocuk kitapları dilin anlatım zenginliğini de yansıtmalıdır. Bu 

anlatım zenginliklerinden biri de uzatı (arasöz)dır. Yukarıda farklı işlevlerine değinilen uzatının yazar 

tarafından yanlış kullanımı okuru metinden uzaklaştıracağı gibi doğru yerde ve doğru işlevde 

kullanılan uzatı okura metinle ilgili yeni açılımlar kazandırabilir. 

Yazıcı Okuyan (2003)’ın Fakir Baykurt romanlarında uzatı üzerine yaptığı incelemede, Fakir 

Baykurt’un halkı aydınlatmak ve bilinçlendirmek amacıyla eserlerini bir araç olarak kullandığı ve 

konularını bu amaca yönelik işlediği görülmüştür. Bunu yaparken uzatı yönteminin eğitmek-

açıklamak, bilgi vermek, yeni bir düşünce geliştirmek, ana anlatının sıkıcılığımı kırıp okuru 

eğlendirmek, anlatıya gerçeklik havası katmak, anlatıdaki her türden saymacalık kuşkusunu ortadan 

kaldırmak işlevlerinden yararlandığı düşüncelerini uzatısal kesitler aracılığıyla iç konuşmalarla, 
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ayrıntılı betimlemelerle, karşılıklı konuşmalarla ana anlatıdan kopuk öykü ya da masallarla okura 

aktardığı bulgusuna ulaşılmıştır. 

Baş (2020)’ın Ahmet Midhat’ın kurmaca eserlerinde uzatı (arasöz) üzerine yaptığı çalışmada, yazarın 

arasözlerle metnini kurgularken okuyucusunun zihnini aktif tutmayı hedeflediği, onun bu tutumuyla 

düşünen, yorumlayan hatta eleştiren yani kişilik sahibi bir okuyucu inşa etmeye çalıştığını belirtmiştir. 

Eserini âdeta okuyucu ile birlikte kurgulayan Ahmet Midhat, böylelikle okuyucunun eserin farklı 

katmanlarını / düzlemlerini fark etmesini de sağlayarak metnin ufuklarını görmesini sağladığı 

bulgusuna ulaşılmıştır. 

Dağlı (2022), ‘Meddah Hikâyelerinden Romana Arasöz Kullanımı Hakkında Karşılaştırmalı Bazı 

Tespitler’ başlıklı araştırmasında, ilk dönem romanlarından alınan örneklerde uzatı (arasöz) kullanımı 

fazla olsa da bu kullanımların içerik olarak eski geleneğin toplumu eğitme işlevinden uzaklaşıldığını 

belirlemiştir. Bu romanlarda yer alan uzatıların çoğunlukla kahramanların bireysel kişilik özelliklerini 

yansıttığını bulgulamıştır. Toplumdaki insan tiplerini konu eden uzatılarda ise topluma model olacak 

örnek davranışlar değil, yine genel karakteristik özelliklere yer verilmiştir. Bunların dışında kalan bazı 

uzatılar insanların aşk, riyakârlık, korku, makam hırsı gibi zaafları üzerine belirlemeleri içermektedir. 

Bu uzatılarda verilen mesajlar; doğruluk, devlete bağlılık, dünyanın geçiciliği, inanç-itikat, çalışkanlık, 

çocuk terbiyesi, fakirlerin gözetilmesi gibi topluma ait değerlere yöneliktir. 

Karagöz (2022), ‘Tatar ve Başkurt masallarında yer alan uzatılar üzerine yaptığı çalışmada, uzatıların 

anlatıcıya anlatı üzerinde mutlak bir hâkimiyet sağladığından bahseder. Anlatıcının bu teknik 

yardımıyla yeri geldiğinde anlatının kurgusunda kişi-zaman ve mekân geçişleri yapabildiğini belirtir. 

Anlatıcının amacı geçiş yapan uzatı kullanımları ile anlatının o bölümünü toparlamak iken açıklama 

yapan uzatı kullanımları ile bir anlığına anlatının olağan konusunun dışına çıkıp kendini bir kahraman 

olarak anlatıya dâhil etmek istediği sonucuna ulaşır. 

Görüldüğü üzere uzatı bir anlatı yöntemi olarak geleneksel anlatımda da farklı işlevler bağlamında 

kullanılmıştır. Bu çalışmada, Zeynep Cemali kitaplarında yer alan uzatının; ana anlatı ile bağ kurma, 

anlatıyı yavaşlatarak okurun dikkatini canlı tutma, bilgi verme, duraklama yaparak okuru sıkıntıdan 

kurtarma, eğlendirme ve anlatıya gerçeklik havası katma işlevleriyle kullanıldığı saptanmıştır. 

Bulgulardan hareketle yazar, uzatıya bir anlatım yöntemi olarak başvurmuştur. Geri dönüşleri anlamlı 

kılma, sıradanlığı kırma, betimlemle ve çevre tasvirleriyle okuru eğlendirmek amacıyla uzatıdan 

yararlanmıştır. Anadolu insanının günlük yaşamına ayna tutarak hayatın zorluklarını, yaşam 

mücadelesini, dayanışma ve umudu çocuk okura uygun bir dil kullanarak aktarmıştır. Hayvan sevgisi, 

engelsiz yaşam, çevre temizliği ve aile gibi konuları sanatçı duyarlılığıyla okurlarına yansıtmıştır.  

Sonuç olarak denebilir ki Zeynep Cemali eserlerinde kendine özgü öyküsel dilini oluştururken 

konusunu günlük yaşamdan alan eserlerinde anlatımını güçlendirmek ve kurgusunu sağlamlaştırmak 

amacıyla Türkçenin zengin anlatım olanaklarının yanında uzatının işlevlerinden de yararlanmıştır. 
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Özet 

Teknolojik gelişmelerin hızla yaygınlaşması, eğitim ortamlarında öğrenme ve öğretme faaliyetlerinde 

teknoloji desteğini mecburi hale getirmiş ve teknoloji ile öğrenme ortamlarının bütünlemesi ihtiyacını 

doğurmuştur. Bilgi çağının en büyük gerekliliklerinden biri olan teknolojiyi eğitime aktif olarak 

entegre edebilmek için uzman bir yönetime ihtiyaç duyulmaktadır. Bununla birlikte, çağın gelişmesi 

ve değişmesi nedeniyle eğitim kurumlarında öğretmenlerin teknolojik araç gereçleri kullanım bilgisine 

ve yeterli teknik donanıma sahip olmaları gerekmektedir. Öğretmenlerin teknolojiyi eğitime nasıl 

entegre ettikleri araştırmaların odağında olsa da günlük hayatlarındaki teknolojiyi kullanma şekilleri 

de bu sürece etki etmektedir. Bu nedenle, bu araştırmanın amacı okul öncesi eğitim kurumlarında 

görev yapan öğretmenlerin günlük yaşamlarındaki teknoloji kullanımlarına ilişkin bilgi edinmektir. 

Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Çalışma grubunu 

2021-2022 eğitim öğretim yılında özel ve devlet kurumlarında görev yapan 156 kadın ve 44 erkek 

olmak üzere toplamda 200 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı 

olarak kişisel bilgi formu ile soru formu kullanılmıştır. Bilgi formu demografik bilgilere, soru formu 

ise öğretmenlerin günlük yaşamda kullandıkları teknolojik araçlara ve bu araçları nasıl kullandıklarına 

odaklanmıştır. Bulgular hizmet içi eğitimlere katılım durumları, günlük yaşantılarında teknolojiyi 

kullanım amaç ve süreleri, evlerinde bulunan teknolojik araçlar, evlerindeki internet durumu ve 

interneti kullanım amaçları gibi başlıklar altında verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: okul öncesi öğretmeni, teknoloji, kişisel kullanım 

 

Okul Öncesi Öğretmenlerin Kişisel Yaşamlarındaki Teknoloji Kullanımları 

GİRİŞ 

21. yüzyılda etkisini arttıran teknoloji hayatın tüm alanlarının içine dahil olduğu gibi, eğitim ve 

öğretim sürecinin de içine dahil olmuştur. Bu durum teknolojinin eğitim ve öğretim alanına entegre 

edilmesine ilişkin bir çalışma alanı oluşturmuştur. Eğitim ve öğretimin en temel kademesi olarak okul 

öncesi eğitime de teknolojinin entegre edilmesi kaçınılmaz olmuştur.   Okul öncesi eğitim süreci; 0-72 

ay arasındaki çocukların gelişim seviyelerine ve kişisel niteliklerine uygun, zengin ve uyarıcı çevre 

olanakları sunan, onların bedensel, bilişsel, duygusal ve sosyal yönlerden gelişmelerini sağlayan, 

yaşadıkları toplumun kültürel değerleri doğrultusunda çocukları en güzel bir şekilde yönlendiren ve 

ilkokula hazır hale getiren, temel eğitim bütünlüğü içinde yer alan ilk eğitim sürecidir (Kocabıyık, 

2011). 
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Okul öncesi eğitim sürecinin amacı, çocukları öğrenmeye istekli hale getirmek ve onlarda var olan 

kabiliyetleri ortaya çıkarmak ve görünür hale getirmektir. Okul öncesi eğitim ile sosyal olarak 

paylaşmayı, karşılıklı iletişim kurmayı duygusal olarak kendi işini yapabilme, tek başına karar 

alabilme yetisini kazanmanın yanında fiziksel olarak ince motor becerileri ve kaba motor becerileri 

geliştiren çocuklar, bilişsel olarak da yeni fikirler üretme ve hayal etme yetilerini geliştirirler. 

Böylesine önemli bir dönemde eğitimin niteliğini ve çocuğun gelişimini etkileyen ve onların geleceğe 

sağlam adımlar ile ilerlemesinde en temel belirleyici etmen öğretmenlerdir (Yalçın, 2011). 

Ülkelerin geleceğini belirleyen kuşakların her alanda yetişmesini sağlayan yegâne meslek öğretmenlik 

mesleğidir. Geçmişten günümüze öğrencileri okul öncesinden üniversiteye kadar eğiten 

öğretmenlerdir. Bu nedenlerle dünyanın her yerinde öğretmenler bütün eğitim sistemlerinin 

merkezinde yer almaktadırlar. Öğretmenlerin 21. yüzyılda çağı yakalamaları, teknolojik gelişmelere 

ayak uydurmaları verecekleri eğitimin kalitesi ve niteliği açısından önem taşımaktadır.  

Senemoğlu (1998) ise okul öncesi ve sınıf öğretmenlerini, bireyin bilişsel gelişiminde can alıcı öneme 

sahip bu dönemlerde çocukları etkileyerek gelecek nesillerin bilişsel gelişimlerini besleyen; bireyin 

kendine, topluma ve kendi dışındaki dünyaya karşı tutumlarının çerçevesini çizen ve şekillendirmeye 

başlayan; gelecek nesillerin yaşama biçimini büyük ölçüde etkileyen iletişim, araştırma, analitik 

düşünme, problem çözme, yaratıcılık ve estetik becerilerinin gelişimini hızlandıran kişi olarak 

tanımlamaktadır. 

Bilgi kavramının etkin kullanıldığı bilgi çağında, öncekilere yenilenmiş bilgiler eklenerek mükemmel 

bilgi üretilmektedir. Bilgisayarın buluşundan evvel bilgi toplamak, depolamak ve yeni nesile aktarmak 

çok zordu. Bilgisayarların icadı, bilgi toplamayı ve kullanmayı her zamankinden daha basit hale 

getirdi  (İpek ve Acuner, 2011). Sonuç olarak, teknoloji; toplumun ihtiyaçlarına yüksek etkin yanıt 

vermek için bilginin sosyal değişime uygulanmasını sağlar (Tekin, 2003). 

Günümüzde, teknoloji ve eğitim entegrasyonu ile ilgili olarak yapılan araştırmalar oldukça değerlidir. 

Çünkü eğitim insan varlığının önemli yapı taşlarından birini meydana getirirken, teknoloji bundan ayrı 

düşünülemeyecek kadar önemli bir yere sahiptir. Bu konu ile ilgili yapılan her araştırma, teknoloji ve 

eğitim entegrasyonu konusunda çalışmaları olan kurumların eğitim kalitesi ve verimliliğini arttırma 

konusunda rehber niteliği taşıyacaktır (Metin, 2018). 

Bilgi çağının en büyük gerekliliklerinden biri olan teknolojiyi eğitime aktif olarak entegre edebilmek 

için uzman bir yönetime ihtiyaç duyulmaktadır. Bununla birlikte, çağın gelişmesi ve değişmesi 

nedeniyle eğitim kurumlarında öğretmenlerin teknolojik araç gereçleri kullanım bilgisine ve yeterli 

teknik donanıma sahip olmaları gerekmektedir.  

Teknolojik gelişmelerin hızla yaygınlaşması, eğitim ortamlarında öğrenme ve öğretme faaliyetlerinde 

teknoloji desteğini mecburi hale getirmiş ve teknoloji ile öğrenme ortamlarının bütünlemesi ihtiyacını 

doğurmuştur. Eğitim öğretim süreçlerinde teknoloji entegrasyonunun sağlanmasında özellikle 

öğretmenler önemli rol oynamaktadırlar. Yenilikler, okul ve öğrenme ortamlarının yapısında değişimi 

zorunlu kılmaktadır. Oluşan yenilikler, okullardaki değişimleri zorunlu hale getirmektedir (Balay, 

2004). Literatür taraması yapıldığında doğrudan okul öncesi öğretmenlerinin kişisel yaşamdaki 

teknoloji kullanımlarına rastlanmamıştır. Bu ihtiyaç doğrultusunda, okul öncesi öğretmenlerinin 

günlük yaşamlarında teknoloji kullanımlarına ilişkin literatüre katkı sağlanacağı düşünülmektedir. 

Bu araştırmanın amacı okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin günlük 

yaşamlarındaki teknoloji kullanımlarına ilişkin bilgi edinmektir. Bu araştırma kapsamında aşağıdaki 

sorunun yanıtı aranacaktır: 

“Okul öncesi öğretmenlerinin yaş, çalıştığı okul türü, meslekteki görev süresi, yaşanılan yer, medeni 

durum, sahip olduğu çocuk sayısı, hizmet içi eğitime katılma durumu, evinde sahip olunan teknolojik 

aletler ve teknoloji kullanma süresi değişkenlerine göre kişisel yaşamlarındaki teknoloji kullanımları 

nasıldır?” 
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YÖNTEM 

Araştırma Modeli 

Çalışmada öğretmenlerin okul öncesi öğretmenlerinin kişisel yaşamlarındaki teknoloji kullanımlarını 

belirlemek amacıyla betimsel tarama yöntemi tercih edilmiştir. Betimsel tarama yöntemi, örneklem 

grubunun geçmişte veya günümüzde devam eden durumlarını, düşüncelerini, hislerini, tutumlarını ve 

görüşlerini nesnel bir biçimde betimlemeyi amaçlayan yaklaşımlar olarak açıklanmaktadır (Aypay, 

2015). 

Örneklem Grubu 

Araştırmanın örneklem grubunu 2021-2022 eğitim öğretim yılında özel anaokulunda, bağımsız devlet 

anaokulunda, özel okul anasınıfında ve devlet okulu anasınıfında görev yapan 200 okul öncesi 

öğretmeni oluşturmuştur. Araştırmada değişkenler göz önünde bulundurulduğunda daha farklı 

katılımcıya ulaşmak adına maksimum çeşitlilik örneklemesinden faydalanılmıştır. Maksimum 

çeşitlilik örneklemesinde örneklem, problemle ilgili olan ve kendi içinde benzeşik, değişken ve farklı 

durumlardan oluşacak şekilde belirlenmektedir (Grix, 2010). 

Çalışmaya katılan okul öncesi öğretmenlerinin demografik özellikleri Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. 

Araştırmaya Katılan Okul Öncesi Öğretmenlerin Demografik Özellikleri 

                                  

Değişkenler   f % 

Yaş 20 - 25 yaş 32 16,0 

 26 – 30 yaş 76 38,0 

 31 – 35 yaş 33 16,5 

 36 – 40 yaş 39 15,0 

  41 yaş ve üzeri 29 14,5 

Cinsiyet Kadın 156 78,0 

  Erkek 44 22,0 

Görev yaptıkları okul türü Özel  93 46,5 

  Devlet 107 53,5 

Meslekteki Çalışma Yılı  3 yıl ve daha az  74 37,0 

 4 – 7 yıl 46 23,0 

   8 – 11 yıl 25 12,5 

   12 yıl ve üzeri 55 27,5 

Yaşanılan Yer  İl Merkezi 157 78,5 

   İlçe 32 16,0 
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 Köy 11 5,5 

Medeni Durum  Evli 113 56,5 

  Bekar  87 43,5 

Sahip Oldukları Çocuk Sayısı  Çocuğum yok 103 51,5 

  1 Çocuğum var 50 25,0 

 2 Çocuğum var 43 21,5 

 3 veya daha çok çocuğum 

var 

4 2,0 

Hizmetiçi Eğitim Durumu  Hiç katılmadım 65 32,5 

 1 – 5 kez katıldım  72 36,0 

   6 – 10 kez katıldım  42 21,0 

 10 veya daha çok kez 

katıldım 

21 10,5 

Teknoloji Kullanım Saati 1 saat veya daha az 24 12,0 

 2 – 3 saat  89 44,5 

  4 veya daha fazla 87 43,5 

Evde Bulunan Teknolojik 

Aletler 

Televizyon, Bilgisayar, 

Telefon, Tablet 

94 47,0 

 Televizyon, Bilgisayar, 

Telefon 

80 40,0 

 Bilgisayar, Telefon, Tablet 3 1,5 

 Bilgisayar, Telefon 14 7,0 

 Televizyon, Telefon 9 4,5 

Toplam  200 100 

Tablo 1 incelendiğinde araştırmaya katılan 200 öğretmenin cinsiyet dağılımına bakıldığında %77,5 

(n=156)’inin Kadın ve %22,5 (n=44)’inin Erkek olduğu görülmektedir. Araştırmaya katılan 

öğretmenlerin sınıftaki çocuk sayısına bakıldığında %27 (n=54)’si 11 ve daha az çocuk sayısı 

aralığında, %36,5 (n=73)’i 12 – 14 çocuk sayısı aralığında, %36,5 (n=73)’i 15 ve üstü çocuk sayısı 

aralığında olduğu görülmektedir.Araştırmaya katılan öğretmenlerin çalışılan yaş grubuna bakıldığında 

%29’u (n=58) 0 – 48 ay çocukları ile %39,5 (n=79) 48-60 ay çocukları ile %31’5’i (n=63) 60 – 72 ay 

çocukları ile çalıştıkları görülmektedir. Araştırmaya katılan öğretmenlerin meslekteki çalışma yılına 

bakıldığında dengeli bir dağılım olduğu (%35,5, %31 ve %33,5) Tablo 1 de görülmektedir. 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin sahip oldukları çocuk durumuna bakıldığında ise tam bir eşitlik 
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(%50-%50) olduğu görülmektedir. Genel olarak örneklem grubunun yaşanılan yer ve cinsiyet 

değişkeni dışında dengeli dağıldığı söylenebilir.  

Veri Toplama Aracı  

Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu ile soru 

formu uzman görüşüne sunulmuştur. Öneriler doğrultusunda veri toplama aracına son şekli verilmiştir. 

Kişisel bilgi formu demografik bilgilere, soru formu ise öğretmenlerin günlük yaşamda kullandıkları 

teknolojik araçlara ve bu araçları nasıl kullandıklarına odaklanmıştır. Demografik bilgiler, yaş, 

cinsiyet, medeni durum, yaşanılan yer, sahip oldukları çocuk sayısı, görev yaptıkları okul türü, 

hizmetiçi eğitim durumları gibi demografik değişkenlere yönelik uygulanırken; Soru formunda günlük 

yaşamlarında teknoloji kullanım saati, evde bulunan teknolojik aletler ve teknoloji kullanım amaçları 

yer almaktadır. 

Verilerin Toplanması ve Analizi  

Sağlık açısından dünyada ve ülke genelinde görülen covid 19 salgını nedeni ile verilerin toplanması 

sürecinin elektronik ortamda yapılması tercih edilmiştir. Ulaşılamayan okullardaki öğretmenler için de 

veri toplama aracı, iletilen öğretmen ve yöneticilerin yardımıyla ulaştırılmış ve verilerin toplama 

sürecitamamlanmıştır.  

Elektronik ortamda toplanan veriler öncelikle bilgisayar ortamına aktarılarak veri seti oluşturulmuş ve 

ardından veri seti analizler için uygun hale getirilmiştir. Veriler çapraz tablo olarak analiz edilmiştir. 

BULGULAR ve TARTIŞMA 

Bu bölümde, araştırma verilerinden elde edilen bulgular, araştırma sorularındaki sıra ile tablolar 

halinde sunulmuş ve yorumlanmıştır. 

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Günlük Yaşamda Teknoloji Kullanım Amaçları 

Okul öncesi öğretmenlerinin günlük yaşamda teknoloji kullanımlarına ilişkin bulgular Şekil 1’de 

gösterilmiştir. 

Şekil 1. Okul Öncesi Öğretmenlerimin Günlük Yaşamda Teknoloji Kullanım Amaçları 
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Şekil 1 incelendiğinde araştırmaya katılan okul öncesi öğretmenlerin teknolojiyi kullanım amacı 

olarak en fazla %35,4’ü "sosyal medya" (f=134) yanıtı verdikleri, bu yanıtı sırasıyla  "eğitim", 

%11,3’ü (f=43), "alışveriş" %10’u (f=38), "araştırma" Araştırma, %8’i (f=30)  ve "eğlence" yanıtı 

takip etmektedir. Araştırmaya katılan okul öncesi öğretmenleri teknolojiyi kullanım amaçları olarak en 

az %1 ile (f=3) “iletişim” yanıtını vermiş ve bu yanıtı sırasıyla "oyun" %1 (f=5), "bilgi edinme" %1 

(f=4) ve "müzik" %1 (f=3) yanıtları izlemiştir. 

Yapılan araştırmalar incelendiğinde bazı değişkenlere ilişkin çalışmalar bulunsa da genel anlamda 

okul öncesi öğretmenlerinin günlük yaşamlarında teknolojii kullanımlarına ilişkin bir çalışmaya 

rastlanmamıştır. 

 

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Yaş Değişkenine Göre Kişisel Yaşamlarındaki Teknoloji 

Kullanımları 

 

Okul öncesi öğretmenlerinin günlük yaşamlarında teknoloji kullanım amaçlarının yaş değişkenine 

göre elde edilen sonuçlar Tablo 2’de verilmiştir. 

 

Tablo 2. 

Okul Öncesi Öğretmenlerin Yaş Değişkenine Göre Teknoloji Kullanım Amaçları Frekans ve Yüzde 

Tablosu 

 

20-25 Yaş 26-30 yaş 31-35 yaş 36-40 yaş 

41 ve 

üzeri yaş Toplam 

Kullanım Amacı f % f % f % f % f % f 

Sosyal Medya 26 52 51 34,5 16 31 22 43 16 35 131 

Eğitim 3 6 23 15 12 23 5 9 6 13 49 

Alışveriş 8 16 21 14 4 8 6 11 3 6 42 

Araştırma 1 1 13 8 4 8 5 9 7 15 30 

Eğlence 5 10 27 18 7 14 1 1 2 4 42 

Haber 0 0 6 4 4 8 7 13 3 6 20 

Dizi / Film 2 4 2 1,5 1 1 2 4 0 0 7 

Etkinlik 3 6 1 1 0 0 1 1 5 11 10 

Bilgi Edinme 0 0 1 1 1 1 0 0 2 4 4 

Oyun 1 1 3 2 0 0 1 1 0 0 5 

Müzik 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 3 

İletişim 1 1 0 0 1 1 0 0 1 2 3 

Toplam 32 100 76 100 33 100 30 100 29 100 346 
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Tablo 2 incelendiğinde, araştırmaya katılan okul öncesi öğretmenlerinin en fazla 26-30 yaş %38 

(f=76) aralığında, en az ise 41 yaş ve üzeri %14,5 (f=29) öğretmenler olduğu görülmektedir. 26 - 30 

yaş aralığındaki öğretmenler teknolojiyi sosyal medya (% 34,5 f=51) ve (%27 f=18) eğlence amacıyla 

kullandıkları bulgusuna ulaşılmıştır. 

 

Bu çalışmada okul öncesi öğretmenlerinin günlük yaşamlarında teknoloji kullanımlarının yaş 

değişkenine göre farklılık olduğu bulunmuştur. Araştırmada elde edilen sonucun aksine Korucu (2017) 

öğretmenlerle yaptığı çalışmada teknoloji kabul ve kullanım düzeylerinin yaşa göre anlamlı bir şekilde 

değişmediğini bulmuştur. 

 

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Cinsiyet Değişkenine Göre Kişisel Yaşamlarındaki Teknoloji 

Kullanımları 

 

Okul öncesi öğretmenlerinin günlük yaşamlarında teknoloji kullanım amaçlarının cinsiyet değişkenine 

göre elde edilen sonuçlar Tablo 3’te verilmiştir. 

Tablo 3. 

Okul Öncesi Öğretmenlerin Cinsiyet Değişkenine Göre Teknoloji Kullanım Amaçları Frekans ve 

Yüzde Tablosu 

  Kadın Erkek Toplam 

Kullanım Amacı f % f % f 

Sosyal Medya 108  39 23 32 131 

Eğitim 37 13,5 12 17 49 

Alışveriş 40 14,5 2 3 42 

Araştırma 19 7 11 15,5 30 

Eğlence 31 11,5 11 15,5 42 

Haber 18 6,5 2 3 20 

Dizi / Film 4 1,5 3 4 7 

Etkinlik 7 2,5 3 4 10 

Bilgi Edinme 3 1 1 2 4 

Oyun 2 1 3 4 5 

Müzik 3 1 0 0 3 

İletişim 3 1 0 0 3 

Toplam 156 100 44 100 346 



6th INTERNATIONAL EDUCATION AND INNOVATIVE SCIENCES CONGRESS 

(November 24-25, 2022 / Burdur Mehmet Akif Ersoy University) 
 

378 

 

Tablo 3 incelendiğinde, araştırmaya katılan okul öncesi öğretmenlerinin cinsiyet değişkenine göre en 

fazla kadın (%78 f=156) öğretmenler olduğu görülmektedir. Araştırmaya katılan kadın okul öncesi 

öğretmenleri teknolojiyi en fazla sosyal medya (%39 f=108), alışveriş (%14,5 f=40) ve eğitim (%13,5 

f=37) amacıyla kullandıkları bulgusuna ulaşılmıştır. Erkek öğretmenlerin ise (%22 f=44) sosyal medya 

(%32 f=23), eğitim (%17 f=12), araştırma (%15,5 f=11) ve eğlence (%15,5 f=11) amacıyla 

kullandıkları görülmektedir.  

Yapılan çalışmada erkek okul öncesi öğretmenlerinin, kadın okul öncesi öğretmenlere göre günlük 

yaşamlarında daha çok teknoloji kullandıkları sonucuna ulaşılmıştır. Kimbrough, Guadgno, Muscanell 

ve Dill (2013) yaptığı çalışmasında kadınların, erkeklere göre teknoloji daha çok sosyal medya ve 

iletişim için kullandığı sonucuna ulaşmışlardır. Muscanell ve Guadagno (2012) yaptıkları araştırmada 

kadınların erkeklere göre daha çok sosyal medya kullandığı sonucuna ulaşmışlardır. Gökbulut ve 

Çoklar (2018) yaptıkları çalışmada cinsiyet değişkenine göre öğretmelerin teknoloji kullanım 

düzeylerine göre anlamlı bir farka ulaşılmamıştır. 

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çalıştığı Okul Türü Değişkenine Göre Kişisel Yaşamlarındaki 

Teknoloji Kullanımları 

Okul öncesi öğretmenlerinin günlük yaşamlarında teknoloji kullanım amaçlarının çalıştığı okul türü 

değişkenine göre elde edilen sonuçlar Tablo 4’te verilmiştir. 

Tablo 4. 

Okul Öncesi Öğretmenlerin Çalıştığı Okul Türü Değişkenine Göre Teknoloji Kullanım Amaçları 

Frekans ve Yüzde Tablosu 

 Özel Devlet Toplam 

Kullanım Amacı f % f % f 

Sosyal Medya 62 38 69 37 131 

Eğitim 20 12 29 15 49 

Alışveriş 27 17 15 8 42 

Araştırma 11 7 19 10 30 

Eğlence 24 15 18 10 42 

Haber 5 3 15 8 20 

Dizi / Film 4 2 3 1,5 7 

Etkinlik 3 2 7 4 10 

Bilgi Edinme 1 1 3 1,5 4 

Oyun 3 2 2 1 5 

Müzik 1 1 2 1 3 

İletişim 1 1 2 1 3 

Toplam 93 100 107 100 346 
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Tablo 4 incelendiğinde, araştırmaya katılan okul öncesi öğretmenlerinin devlete bağlı okul öncesi 

eğitim kurumlarında (%53,5 f=107), özel okul öncesi eğitim kurumlarından (%46,5 f=93) fazla görev 

yaptığı görülmektedir. Devlete bağlı okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler günlük 

yaşamlarında en çok sosyal medya (%37 f=131) ve eğitim (%15 f=49) amacıyla kullandıkları 

bulgusuna ulaşılmıştır. Özel okul öncesi eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerin ise günlük 

yaşamlarında teknolojiyi sosyal medya (%38 f=62), alışveriş (%17 f=27) ve eğlence (%15 f=24) için 

kullandıkları görülmüştür.  

Okul öncesi öğretmenlerinin çalıştığı okul türü değişkenine göre kişisel yaşamlarındaki teknoloji 

kullanımlarına ilişkin bir çalışmaya rastlanmamıştır. 

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Meslekte Görev Süresi Değişkenine Göre Kişisel Yaşamlarındaki 

Teknoloji Kullanımları 

Okul öncesi öğretmenlerinin günlük yaşamlarında teknoloji kullanım amaçlarının meslekte görev 

sürelesi değişkenine göre elde edilen sonuçlar Tablo 5’te verilmiştir. 

Tablo 5. 

Okul Öncesi Öğretmenlerin Meslekte Görev Süresi Değişkenine Göre Teknoloji Kullanım Amaçları 

Frekans ve Yüzde Tablosu 

 
3 yıl ve 

daha az 4 – 7 yıl 8 – 11 yıl 

12 yıl 

veya daha 

çok Toplam 

Kullanım Amacı f % f % f % f % f 

Sosyal Medya 

50 

37 2

9 

42 1

3 

26 3

9 

41 

131 

Eğitim 

17 

13 1

3 

18 

8 

16 1

1 

11 

49 

Alışveriş 

21 

16 1

1 

16 

1 

2 

9 

9 

42 

Araştırma 

7 

5 1

0 

15 

3 

6 1

0 

10 

30 

Eğlence 

19 

14 

2 

3 1

5 

30 

6 

6 

42 

Haber 4 3 3 4 6 12 7 7 20 

Dizi / Film 4 3 0 0 3 6 0 0 7 

Etkinlik 4 3 0 0 0 0 6 6 10 

Bilgi Edinme 1 1 0 0 0 0 3 3 4 

Oyun 3 2 1 1 0 0 1 1 5 

Müzik 1 1 0 0 1 2 1 1 3 
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İletişim 1 1 0 0 0 0 2 2 3 

Toplam 74 100 4

6 

100 2

5 

100 5

5 

100 346 

 

Tablo 5 incelendiğinde, araştırmaya katılan okul öncesi öğretmenlerinin en fazla 3 yıl veya daha az 

süredir görev yaptığı (%37 f=74), 8 - 11 yıl aralığında görev yapan (%12,5 f=25) öğretmenler olduğu 

görülmektedir. 3 yıl veya daha az süredir öğretmenler günlük yaşamlarında teknolojiyi sosyal medya 

(%37 f=50), alışveriş (%16 f=21) ve eğlence (%14 f=19) amacıyla kullandıkları bulgusuna 

ulaşılmıştır. 8 - 11 yıl aralığında görev yapan öğretmenler ise günlük yaşamlarında teknolojiyi eğlence 

(%30 f=15) ve sosyal medya (%26 f=13) amacıyla kullandıkları görülmüştür. 

Okul öncesi öğretmenlerinin meslekte görev süresi değişkenine göre kişisel yaşamlarındaki teknoloji 

kullanımlarına ilişkin bir çalışmaya rastlanmamıştır. 

 

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Yaşanılan Yer Değişkenine Göre Kişisel Yaşamlarındaki 

Teknoloji Kullanımları 

 

Okul öncesi öğretmenlerinin günlük yaşamlarında teknoloji kullanım amaçlarının yaşanılan yer 

değişkenine göre elde edilen sonuçlar Tablo 6’da verilmiştir. 

 

Tablo 6. 

Okul Öncesi Öğretmenlerin Yaşanılan Yer Değişkenine Göre Teknoloji Kullanım Amaçları Frekans ve 

Yüzde Tablosu 

 İl Merkezi İlçe Köy Toplam 

Kullanım 

Amacı 
f % f % f % f 

Sosyal Medya 103  37 21 43 7 30 131 

Eğitim 41 15 3 6 5 21 49 

Alışveriş 35 12 4 8 3 13 42 

Araştırma 26 9 3 6 1 4 30 

Eğlence 31 11 6 12 5 21 42 

Haber 17 6 3 6 0 0 20 

Dizi / Film 6 2 1 2 0 0 7 

Etkinlik 7 2 2 4 1 4 10 

Bilgi Edinme 3 1 1 2 0 0 4 

Oyun 3 1 1 2 1 4 5 
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Müzik 2 1 1 2 0 0 3 

İletişim 1 1 2 4 0 0 3 

Toplam 157 100 32 100 11 100 346 

 

Tablo 6 incelendiğinde, araştırmaya katılan okul öncesi öğretmenlerinin yoğunluk olarak il 

merkezinde (%78,5 f=157) yaşadığı, en az ise köyde yaşadıkları (%5,5 f=4) görülmektedir. İl 

merkezinde yaşayan okul öncesi öğretmenleri günlük yaşamlarında teknolojiyi yoğun olarak  sosyal 

medya (%37 f=103), eğitim (%15 f=41), alışveriş (%12 f=35) ve eğlence (%11 f=31) amacıyla 

kullandıkları bulgusuna ulaşılmıştır. 

Okul öncesi öğretmenlerinin yaşanılan yer değişkenine göre kişisel yaşamlarındaki teknoloji 

kullanımlarına ilişkin bir çalışmaya rastlanmamıştır. 

 

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Medeni Durum Değişkenine Göre Kişisel Yaşamlarındaki 

Teknoloji Kullanımları 

 

Okul öncesi öğretmenlerinin günlük yaşamlarında teknoloji kullanım amaçlarının medeni durum 

değişkenine göre elde edilen sonuçlar Tablo 7’de verilmiştir. 

 

Tablo 7. 

Okul Öncesi Öğretmenlerin Medeni Durum Değişkenine Göre Teknoloji Kullanım Amaçları Frekans 

ve Yüzde Tablosu 

 Bekar Evli Toplam 

Kullanım Amacı f % f % f 

Sosyal Medya 60 39 71 36 131 

Eğitim 18 12 31 16 49 

Alışveriş 19 12 23 12 42 

Araştırma 10 6 20 10 30 

Eğlence 25 16 17 8 42 

Haber 5 3 15 7 20 

Dizi / Film 4 3 3 2 7 

Etkinlik 4 3 6 3 10 

Bilgi Edinme 2 2 2 1 4 

Oyun 2 2 3 2 5 
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Müzik 1 1 2 1 3 

İletişim 2 2 1 1 3 

Toplam 87 100 113 100 346 

 

Tablo 7 incelendiğinde, araştırmaya katılan evli okul öncesi öğretmenlerinin (%56,5 f=113), bekar 

okul öncesi öğretmenlerden (%43,5 f=87) fazla olduğu görülmektedir. Evli okul öncesi 

öğretmenlerinin günlük yaşamlarında teknolojiyi ağırlıklı olarak sosyal medya (%36 f=71) ve eğitim 

(%16 f=31) amacıyla kullandıkları bulgusuna ulaşılmıştır. Bekar okul öncesi öğretmenlerinin ise 

günlük yaşamlarında teknolojiyi sosyal medya (%39 f=60) ve eğlence (%16 f=25) için kullandıkları 

görülmüştür. 

Okul öncesi öğretmenlerinin medeni durum değişkenine göre kişisel yaşamlarındaki teknoloji 

kullanımlarına ilişkin bir çalışmaya rastlanmamıştır. 

 

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sahip Olunan Çocuk Sayısı Değişkenine Göre Kişisel 

Yaşamlarındaki Teknoloji Kullanımları 

 

Okul öncesi öğretmenlerinin günlük yaşamlarında teknoloji kullanım amaçlarının sahip olunan çocuk 

sayısı değişkenine göre elde edilen sonuçlar Tablo 8’de verilmiştir. 

 

Tablo 8. 

Okul Öncesi Öğretmenlerin Sahip Olunan Çocuk Sayısı Değişkenine Göre Teknoloji Kullanım 

Amaçları Frekans ve Yüzde Tablosu 

 

Çocuğum 

yok 

1 çocuğum 

var 

2 

çocuğum 

var 

3 veya 

üzeri 

çocuğum 

var Toplam 

Kullanım Amacı f % f % f % F % f 

Sosyal Medya 72 38 27 31 29 41 3 42 131 

Eğitim 24 13 18 21 6 8 1 14 49 

Alışveriş 28 15 6 7 8 11 0 0 42 

Araştırma 8 4 12 14 9 12 1 14 30 

Eğlence 27 14 9 10 6 8 0 0 42 

Haber 7 3 4 5 8 11 1 14 20 

Dizi / Film 5 2 2 2 1 1 0 0 7 

Etkinlik 4 2 4 5 1 1 1 14 10 
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Bilgi Edinme 3 2 1 1 0 0 0 0 4 

Oyun 4 2 0 0 1 1 0 0 5 

Müzik 2 1 0 0 1 1 0 0 3 

İletişim 1 1 2 2 0 0 0 0 3 

Toplam 103 100 50 100 43 100 4 100 346 

Tablo 8 incelendiğinde araştırmaya katılan okul öncesi öğretmenlerinin yoğunluk olarak çocuğu 

olmadığı (%51,5 f=103), en az ise 3 veya daha fazla çocuğu olan (%2 f=4) öğretmenler olduğu 

görülmektedir. Çocuğu olmayan okul öncesi öğretmenlerin günlük yaşamlarında teknolojiyi yoğun 

olarak sosyal medya (%38 f=72), alışveriş (%15 f=28) ve eğlence (%14 f=24) amacıyla kullandıkları 

bulgusuna ulaşılmıştır. 3 veya daha fazla çocuğu olan okul öncesi öğretmenleri ise günlük 

yaşamlarında teknolojiyi sosyal medya (%42 f=3) amacıyla kullandıkları görülmüştür. 

Okul öncesi öğretmenlerinin çocuk sahibi olma durumu değişkenine göre kişisel yaşamlarındaki 

teknoloji kullanımlarına ilişkin bir çalışmaya rastlanmamıştır. 

 

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Hizmetiçi Eğitime Katılma Durumu Değişkenine Göre Kişisel 

Yaşamlarındaki Teknoloji Kullanımları 

 

Okul öncesi öğretmenlerinin günlük yaşamlarında teknoloji kullanım amaçlarının hizmetiçi eğitime 

katılma durumu değişkenine göre elde edilen sonuçlar Tablo 9’da verilmiştir. 

 

Tablo 9. 

Okul Öncesi Öğretmenlerin Hizmetiçi Eğitime Katılma Durumu Değişkenine Göre Teknoloji Kullanım 

Amaçları Frekans ve Yüzde Tablosu 

 

Hiç 

katılmadım 

1 - 5 kez 

katıldım 

6 – 10 kez 

katıldım 

10 veya 

daha çok 

kez 

katıldım Toplam 

Kullanım Amacı f % f % f % f % f 

Sosyal Medya 42 40 43 36 32 40 10 29 131 

Eğitim 14 13 14 12 14 17 7 20 49 

Alışveriş 15 14 15 13 9 11 3 9 42 

Araştırma 5 4 12 10 6 7 7 20 30 

Eğlence 18 17 15 13 7 8 2 6 42 

Haber 0 0 9 9 10 12 1 3 20 

Dizi / Film 4 4 1 1 1 1 1 3 7 
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Etkinlik 4 4 2 2 2 2 2 6 10 

Bilgi Edinme 1 1 2 2 0 0 1 3 4 

Oyun 3 3 2 2 0 0 0 0 5 

Müzik 0 0 2 2 0 0 1 3 3 

İletişim 0 0 3 3 0 0 0 0 3 

Toplam 65 100 72 100 42 100 21 100 346 

 

 

Tablo 9 incelendiğinde araştırmaya katılan okul öncesi öğretmenlerinin en fazla hizmetçi eğitimlere 1-

5 kez aralığında katıldığı (%36 f=72), en az ise 10 veya daha fazla kez (%10,5 f=21) katılan okul 

öncesi öğretmenleri olduğu görülmektedir. Hizmetiçi eğitimlere 1-5 kez aralığında katılan okul öncesi 

öğretmenleri günlük yaşamlarında teknolojiyi yoğun olarak  sosyal medya (%36 f=43), alışveriş (%13 

f=15) ve eğlence (%13 f=15) amacıyla kullandıkları bulgusuna ulaşılmıştır. Hizmetiçi eğitimlere 10 

veya daha fazla kez katıldığını belirten okul öncesi öğretmenleri ise günlük yaşamlarında teknolojiyi 

sosyal medya (%29 f=10), eğitim (%20 f=7) ve araştırma (%20 f=7) amacıyla kullandıkları 

görülmüştür. 

Okul öncesi öğretmenlerinin hizmetiçi eğitim durumu değişkenine göre kişisel yaşamlarındaki 

teknoloji kullanımlarına ilişkin bir çalışmaya rastlanmamıştır. 

 

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Teknoloji Kullanım Saati Değişkenine Göre Kişisel 

Yaşamlarındaki Teknoloji Kullanımları 

 

Okul öncesi öğretmenlerinin günlük yaşamlarında teknoloji kullanım amaçlarının teknoloji kullanım 

saati değişkenine göre elde edilen sonuçlar Tablo 10’da verilmiştir. 

 

Tablo 10. 

Okul Öncesi Öğretmenlerin Teknoloji Kullanım Saati Değişkenine Göre Teknoloji Kullanım Amaçları 

Frekans ve Yüzde Tablosu 

 1 saat veya 

daha az 2 – 3 saat 

4 veya daha 

fazla saat Toplam 

Kullanım Amacı f % f % f % f 

Sosyal Medya 16 53 52 36 63 36 131 

Eğitim 2 7 25 17 22 12 49 

Alışveriş 1 3 15 11 26 15 42 

Araştırma 4 13 16 12 10 6 30 



6th INTERNATIONAL EDUCATION AND INNOVATIVE SCIENCES CONGRESS 

(November 24-25, 2022 / Burdur Mehmet Akif Ersoy University) 
 

385 

Eğlence 1 3 7 5 34 20 42 

Haber 2 7 14 10 4 2 20 

Dizi / Film 0 0 4 3 3 2 7 

Etkinlik 2 7 6 4 2 1 10 

Bilgi Edinme 1 3 1 1 2 1 4 

Oyun 1 3 1 1 3 2 5 

Müzik 0 0 1 1 2 1 3 

İletişim 0 0 2 2 1 1 3 

Toplam 24 100 89 100 87 100 346 

 

Tablo 10 incelendiğinde, araştırmaya katılan okul öncesi öğretmenlerinin en fazla 2-3 saat (%44,5 

f=89) ve 4 veya daha fazla saat (%43,5 f=87) günlük yaşamlarında teknolojiyi kullandıkları 

görülmüştür. 2 - 3 saat teknolojiyi kullandığını belirten okul öncesi öğretmenleri ağırlıklı olarak sosyal 

medya (%36 f=52) ve eğitim (%17 f=25) amacıyla kullandığı bulgusuna ulaşılmıştır. 4 veya daha fazla 

saat teknoloji kullanan okul öncesi öğretmenleri de ağırlıklı olarak teknolojiyi sosyal medya (%36 

f=63) ve eğlence (%20 f=34) amacıyla kullandıkları bulgusuna ulaşılmıştır.  

Okul öncesi öğretmenlerinin teknoloji kullanım saati değişkenine göre kişisel yaşamlarındaki teknoloji 

kullanımlarına ilişkin bir çalışmaya rastlanmamıştır. 

 

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Evinde Bulunan Teknolojik Aletler Değişkenine Göre Kişisel 

Yaşamlarındaki Teknoloji Kullanımları 

 

Okul öncesi öğretmenlerinin günlük yaşamlarında teknoloji kullanım amaçlarının evinde bulunan 

teknolojik aletler değişkenine göre elde edilen sonuçlar Tablo 11’de verilmiştir. 

 

Tablo 11. 

Okul Öncesi Öğretmenlerin Evinde Bulunan Teknolojik Aletler Değişkenine Göre Teknoloji Kullanım 

Amaçları Frekans ve Yüzde Tablosu 

 Televizyon, 

Bilgisayar, 

Telefon, 

Tablet 

Televizyo

n 

Bilgisayar

, Telefon 

Bilgisayar, 

Tablet, 

Telefon 

Bilgisayar

, Telefon 

Televizyon, 

Telefon 
Toplam 

Kullanım Amacı f % f % f % f % f % f 

Sosyal Medya 61 35 51 40 1 25 2 10 18 90 131 

Eğitim 27 15 17 14 0 0 5 26 0 0 49 
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Alışveriş 22 13 16 13 0 0 4 21 0 0 42 

Araştırma 18 10 10 8 1 25 1 5 0 0 30 

Eğlence 24 13 13 10 0 0 4 21 1 5 42 

Haber 14 9 6 5 0 0 0 0 0 0 20 

Dizi / Film 2 1 5 4 0 0 0 0 0 0 7 

Etkinlik 5 3 4 3 0 0 0 0 1 5 10 

Bilgi Edinme 1 1 2 1 1 25 0 0 0 0 4 

Oyun 0 0 3 2 0 0 2 10 0 0 5 

Müzik 0 0 1 1 1 25 1 5 0 0 3 

İletişim 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 

Toplam 94 100 80 100 3 100 14 100 9 100 346 

 

Tablo 11 incelendiğinde, araştırmaya katılan okul öncesi öğretmenleri en fazla araştırma kapsamına 

alınan teknolojik araçların tümünün evde bulunduğunu belirtmiştir (%47 f=94). En az ise bilgisayar, 

tablet ve telefonu olduğunu belirtmiştir (%1,5 f=3). Teknolojik araçların tümü evde bulunan okul 

öncesi öğretmenleri, günlük yaşamlarında en çok sosyal medyayı (%35 f=61), sonrasında eğitim (%15 

f=27) ve eğlence (%13 f=24) amacıyla kullandığını belirtmiştir. 

Okul öncesi öğretmenlerinin evinde bulunan teknolojik aletler değişkenine göre kişisel yaşamlarındaki 

teknoloji kullanımlarına ilişkin bir çalışmaya rastlanmamıştır. 

 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Araştırmadaki veriler sonucunda, okul öncesi öğretmenlerinin günlük yaşamlarında teknolojiyi en çok 

sosyal medya, eğitim, araştırma ve eğlence amacıyla kullandıkları sonucuna ulaşılmıştır. Okul öncesi 

öğretmenleri günlük yaşamlarında teknolojiyi en az ders, iletişim, müzik ve oyun amaçlarıyla 

kullandıkları sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmaya katılan öğretmenlerin yoğunluk olarak 26 – 30 yaş 

arasında olduğu, bu yaş aralığındaki öğretmenlerin de çoğunlukla teknolojiyi sosyal medya, eğlence, 

eğitim ve alışveriş için kullandığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin yoğun olarak kadın öğretmenler olduğu, kadın öğretmenlerinse 

yüksek düzeyde teknolojiyi sosyal medya, alışveriş, eğitim ve eğlence için kullandığı sonucuna 

ulaşılmıştır. Çalışmaya katılan öğretmenlerin ağırlıklı olarak evli olduğu, evli öğretmenlerinse 

teknoloji kullanım amaçları olarak çoğunlukla sosyal medya, eğitim, alışveriş ve araştırma olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmaya katılım gösteren öğretmenlerin çoğunlukla il merkezlerinde yaşadığı 

ve teknolojiyi sıklıkla sosyal medya, eğitim, alışveriş ve eğlence için kullandığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Okul öncesi öğretmenlerinin günlük yaşamda kullandıkları uygulamalar ve sık kullandıkları internet 

sitelerine ilişkin çalışmalar yapılabilir. Okul öncesi öğretmenlerinin teknolojiyi kullanım amaçlarının 

nedenlerine ilişkin nitel çalışmalar yapılabilir. Okul öncesi öğretmenlerinin günlük yaşamda teknoloji 

kullanımlarının eğitim sürecine etkisine yönelik çalışmalar yapılabilir. 
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ÖZET 

Oyun oynama, tüm insanlarda doğuştan gelen öğrenmeye ilişkin en temel içgüdüdür. Bu içgüdünün 

dışa vurumu olan oynama eylemine ilişkin döngü ve süreçler, kişiden kişiye farklılık 

gösterebilmektedir. Farklı kişilik özellikleri, içinde bulunulan kültürel ve sosyo-ekonomik çevre ve 

geçmiş yaşam deneyimleri farklı oyuncu karakteristiklerini de beraberinde getirebilir. Bu durum 

bireylerin oyun oynama veya oyunla ilişkili ortamlarda davranışlarında farklılaşmaya neden olur. 

Oyunlar ve oyunlaştırılmış eylemlerin temelinde eğlence ve doğal deneyimleme güdüsü yer alır. 

Günümüzde teknoloji etkisiyle değişen yaşam rutinlerinin bir sonucu olarak, öğrenenler oyunsallık, 

görsellik, kullanım kolaylığı ve hızlı hareket etme becerilerine dayalı öğrenme süreçleri talep 

etmektedir. Bu taleplere uygun öğrenme yaklaşımlarından ikisi oyunlaştırma ve oyun tabanlı öğrenme 

yaklaşımlarıdır. Oyun merkezli öğretim yaklaşımları ve bireysel farklılıkların gözetilmesi, yukarıda 

belirtilen gerekçeler doğrultusunda etkili ve verimli öğretim süreçlerinin tasarlanabilmesi için önemli 

değişkenlerdir. Bu çalışma oyun merkezli öğrenme yaklaşımlarda önemli bir bireysel farklılık olarak 

öğretmen adaylarının oyuncu tiplerini, bir başka deyişle öğrenenlerin oyun davranışlarındaki 

farklılıklar belirlemeyi amaçlamaktadır. Betimsel tarama modeli ile gerçekleştirilen araştırmaya birinci 

sınıfta öğrenim gören 177 öğretmen adayı katılmıştır. Katılımcıların 136’ sı kız 41’ i ise erkek 

öğrencilerden oluşmaktadır. Öğretmen adaylarının oyuncu profillerini belirlemek için, Marczewski’ 

nin geliştirdiği çerçeve üzerinden Tondello ve diğerleri tarafından (2016) doğrulanmış, Akgün ve 

Topal (2018) tarafından Türkçeye çevrilmiş altılı oyunlaştırma tipleri ölçeği kullanılmıştır. İngilizce 

formu 24 maddeden oluşan ölçeğin Türkçe formunda 22 madde bulunmaktadır. Ölçek maddeleri 6 

farklı oyuncu tipi ortaya koymaktadır: Hayırseverler (philanthropist), sosyalleşenler (socializer), özgür 

ruhlular (free spirit), başaranlar (achiever), düzen bozucu/yıkıcılar (disruptor), ödül avcıları-oyuncuları 

(player). Araştırma bulguları öğretmen adayları arasında en çok özgür ruhlu oyuncu türünün (% 23,73) 

görüldüğü, bunu başaranlar (% 21,36) ve hayırseverler (% 20,34) oyuncu tiplerinin takip ettiği 

belirlenmiştir. Adaylar arasında en az görülen oyuncu türü ise düzen bozucu/yıkıcı (%3,39) oyuncu 

türüdür. Bu bulgulara ek olarak katılımcıların oyun oynama davranışlarının; cinsiyete, bölüme 

(sayısal-sözel), sahip olunan teknolojik araca (kişisel bilgisayar, tablet, cep telefonu) ve bu araçları 

günlük kullanım sürelerine göre değişim gösterip göstermediği de analiz edilmiştir. Araştırmadan elde 

edilen bulguların, oyunu merkeze alan oyunlaştırma veya oyun tabanlı öğrenme gibi süreçlerde, bir 

bireysel farklılık olarak oyuncu tiplerinin ve bu tiplere etki edebilecek olası değişkenlerin 

anlaşılabilmesinde faydalı olabileceği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Oyuncu Türleri, Oyunlaştırma, Oyun Tabanlı Öğrenme, Eğitimde Bireysel 

Farklılıklar, Öğretmen Adayları 
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ABSTRACT 

Playing is the most basic instinct to learn, which is innate in all people. The cycles and processes 

related to the act of playing, which is the expression of this instinct, may differ from person to person. 

Different personality traits, cultural and socio-economic environment, and past life experiences can 

bring about different player characteristics. Such variables cause a differentiation in the behavior of 

individuals in game-playing or game-related environments. Games and gamified actions are based on 

the impulse to have fun and natural experience. Today, as a result of changing life routines due to the 

effect of technology, learners demand learning processes based on playfulness, visuality, ease of use 

and fast moving skills. Two of the learning approaches that fit these demands are gamification and 

game-based learning approaches. Game-centered teaching/learning approaches and consideration of 

individual differences are important variables for designing effective and efficient teaching processes 

in line with the reasons stated above. This study aims to determine the player types of the teacher 

candidates, in other words, the differences in game behaviors as an important individual difference in 

game-centered learning approaches. The research, which was carried out with the descriptive survey 

model, included 177 teacher candidates who were studying in the first grade. 136 of the participants 

were female and 41 were male students. In order to determine the player types of the teacher 

candidates, the gamification user types hexad scale (the framework developed by Marczewski) 

verified by Tondello and others (2016) and translated into Turkish by Akgün and Topal (2018) was 

used. The English form consists of 24 items and there are 22 items in the Turkish form of the scale. 

The scale items reveal 6 different types of players: Philanthropists, socializers, free spirits, achievers, 

disruptors and players. According to the findings of the research, the most common player type among 

teacher candidates was the free-spirits (23.7%), followed by the achievers (21.36%) and the 

philanthropists (20.34%). The least common type of player among the candidates is disruptors 

(3.39%). In addition to these findings, it was also analyzed whether the playing behaviors of the 

participants varied according to gender, department (numerical-verbal), technological tool (personal 

computer, tablet, mobile phone) and daily use of these tools. It is thought that the findings obtained 

from the research may be useful in understanding the types of players as an individual difference and 

the possible variables that may affect these types in game centered learning processes such as 

gamification or game-based learning. 

Keywords: Player Types, Gamification, Game-Based Learning, Individual Differences in Education, 

Teacher Candidates 

 

GİRİŞ 

Oyun oynama, insanlara ait en temel içgüdülerden bir tanesidir (Huizinga, 1955). Bu içgüdü bireyi 

doğumdan itibaren çeşitli etkinliklerle yaşama hazırlayan, duyuların, algının, hareketlerin ve bilişin 

zamanla gelişmesini sağlayan etkinlikler bütününe dönüşür. Oyunlar, toplumların kültür oluşturma 

süreçlerinden bile daha eski bir olgu olup, toplumları ve devamında da kültürü şekillendiren 

etkinliklerdir (Sezgin, 2016). İnsanlar ve birçok hayvan oynayarak öğrenir, bir başka deyişle canlılar 

için oyun deneyimi öğrenme deneyimi anlamına gelir.  

Oyun deneyiminin temelinde eğlence ve haz duyguları yer alır. Oyun, bir yandan bireyleri eğlencenin 

sihirli dünyasına doğru çekerken diğer bir yandan da güvenli bir ortamda öğrenme deneyimi yaşatır. 

Bu deneyim bireyin işitme, görme, duyma, dokunma gibi birçok farklı duyusuna hitap eder. Bu 

doğrultuda oyun oynama eylemi ve oyun düşüncesini merkeze alan öğretim yaklaşımlarının en etkili 

öğrenme yaklaşımlarından olduğu varsayılır. 

Oyunların özellikleri ve bireyler üzerindeki etkileri farklı araştırmacılarca detaylı olarak açıklanmaya 

çalışılmıştır. Parlett’e (1992) göre oyun, bir başlangıç ve bitiş noktası olan, anlamlı, amaçlı ve 

kazanma duygusuyla yarışmaya dayalı kurallı eylemler bütünü olarak tanımlanmışken Suits’e (1980) 

göre kuralları olan oynama etkinlikleridir. Oyun oynama davranışı gönüllülük esasına dayalıdır 

(Caillois,1961; Suits, 1980). Costikyan (2002) oyunda oyuncular oyun sistemindeki kaynakları 

yöneterek başarıya ulaşmaya çalışır. Crawford’a (1982) göre oyunlar gerçek yaşamın küçük birer 

simülasyonudur. Etkileşim ve duygular oyunda ön plandadır. Farklı düşünürler alanyazında oyunların 
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birçok özelliğinden bahsetmiş olsalar da, oyunların gerçek yaşama benzer şekilde, çoğu zaman tek bir 

tanımda birleştirilemeyecek kadar karmaşık eylemler olduğu bilinmektedir (Sezgin ve Yüzer, 2017).  

Teknolojik araçların insan yaşantısını bütünüyle sarmaladığı günümüzde, öğrenme için çok önemli 

değişkenler olan motivasyon ve adanmışlık sağlama konuları eğitimciler için daha zor hale gelmiştir. 

Değişen öğrenen özellikleri de göz önüne alındığında bireylerin öğrenme süreçlerine basitlik, 

anlaşılırlık, hız, görsellik ve oyunsallık gibi özelliklerin ön plana çıkması oyun merkezli yaklaşımların 

sahip oldukları çok çeşitli bileşenler yardımıyla öğrenenlerin öğrenme talep ve ihtiyaçlarına uygun 

yeni öğrenme ortamlarının oluşturulabilmesine katkı sağlayabileceği varsayılmaktadır. Bahsi edilen 

oyun merkezli yaklaşımlardan ikisi oyunlaştırma ve oyun tabanlı öğrenmedir. Bunlardan oyunlaştırma 

en temel tanımıyla oyun bileşenlerinin normalde oyunsallık olmayan ortamlarda kullanılması olarak 

bilinir (Kapp, 2012; Koivisto ve Hamari, 2014) ve oyun tabanlı öğrenme ise öğrenme kazanımlarının 

tamamıyla bir oyun aracılığıyla gerçekleştirilmeye çalışılmasıdır (Kirriemuir ve McFarlane, 2004; 

Sezgin, 2020). Oyunlaştırma daki temel hedef ise öğrenme sürecine adanmışlık ve motivasyon 

sağlanmasıdır (Sezgin vd., 2018). Bu yaklaşımların özellik ve etkileri birçok farklı araştırmada 

incelense de (Ifenthaler, Eseryel, ve Ge, 2012; Plass, Homer ve Kinzer, 2015; Sezgin, 2020; Sezgin 

vd., 2018; Yığ ve Sezgin, 2021), kullanılan yaklaşımlarda katılımcıların oyun davranışları alanyazında 

yeterince incelenmemiştir.  

Oynama eylemine ilişkin döngü ve süreçler, kişiden kişiye farklılık gösterebilmektedir. Farklı kişilik 

özellikleri, içinde bulunulan kültürel ve sosyo-ekonomik çevre ve geçmiş yaşam deneyimleri farklı 

oyuncu karakteristiklerini de beraberinde getirebilir. Bu durum bireylerin oyun oynama veya oyunla 

ilişkili ortamlarda davranışlarında farklılaşmaya neden olur. Bu farklılıklar alanyazında oyuncu 

tipolojileri/türleri olarak ifade edilir. Oyuncu karakteristikleri, oyun merkezli öğretim yaklaşımlarında 

bireysel farklılıkların gözetilmesi açısından, etkili ve verimli öğretim süreçlerinin tasarlanabilmesi için 

önemli gözükmektedir. Alanyazında yine farklı araştırmacılar tarafından oluşturulmuş farklı oyuncu 

tipolojileri bulunmaktadır (Tablo 1). 

Tablo 1. Alanyazında yer alan çeşitli oyuncu tipolojileri 

Bartle (1996) 

Başaranlar 

Sosyalleşenler 

Kâşifler 

Katiller 

Park Associate (2006) 

Güçlü oyuncular 

Sosyal oyuncular 

Serbest zaman oyuncuları 

Hareketsiz oyuncular 

Tesadüfi oyuncular 

Ara sıra oynayanlar 

Schuurman vd. (2008) 

Adanmış eğlence 

çocukları 

Yarışmacılar 

Kaçıcılar 

Zaman öldürücüler 

Fullerton 

(2008) 

Yarışmacı    

Sanatçı 

Kâşif            

Göstericiler 

Toplayıcı     

Başaran 

Joker           

Yönetmen 

Hikâyeci 

  

Götzenbrucker ve 

Köhl (2009) 

İletişimci rol 

oynayıcılar  

Anarşistler 

İstikrarlı oyuncular 

Tasarımcılar 

  

Drachen vd. (2009) 

Veteranlar 

Çözücüler 

Pasifistler 

Koşucular 

  

Nacke vd. (2011) 

Arayıcılar                Üst 

akıllar 

Hayatta kalıcılar    

Gözüpekler 

Fethediciler           

Başaranlar 

Sosyalleşenler 

Xu vd. (2012) 

Başaranlar 

Kafadarlar 

Sosyal deneyim 

avcıları  

Takım 

oyuncuları 

Bedavacılar 
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Ferro vd. (2013) 

Dominant oyuncular 

Objectivistler 

İnsancıllar 

Meraklılar  

Yaratıcılar 

Tondello vd. (2016)–

Marczewski (2015) 

Sosyalleşenler 

Özgür ruhlular 

Başaranlar 

Hayırseverler 

Ödül avcıları 

Düzen bozucular 

Vahlo vd. (2017) 

Özel askerler          

Gözüpekler 

Keşfediciler             

Örüntücüler 

Arkadaş canlıları 

Komutanlar 

Maceracılar 

Sezgin (2020) 

Yarışmacılar  

Sosyalleşme 

odaklılar  

Gerçek kötüler  

Yol bulucu / 

izciler 

Toplayıcılar  

Savaşçılar 

Kâşifler  

Ciddi/Yoğun 

oyuncular 

Sıradan 

oyuncular 

 

Yukarıda bahsedilen tüm unsurlardan yola çıkalarak bu çalışmanın temel amacı öğretmen adaylarında 

bir bireysel farklılık olarak dijital oyuncu türlerinin incelenmesidir. Araştırmada öğretmen adaylarının 

oyuncu profillerini belirlemek için, Marczewski’ nin (2015) geliştirdiği Tondello ve diğerleri 

tarafından (2016) doğrulanan oyuncu türleri sınıflaması kullanılmıştır. Bu sınıflamada 6 oyuncu türü 

ortaya konulmuştur (Sezgin, 2020): 

Sosyalleşenler (Socialisers): Bu oyuncu türündeki bireyler, oyuncular arası ilişkisellikle motive 

olurlar. Sosyalleşenler sosyal bağlantılar kurmak ve diğer oyuncularla etkileşim sağlama 

isteğindedirler.   

Özgür ruhlular (Free spirits):  Bu oyuncular otonom davranışlar gösterme eğilimindedir. Kendi 

isteklerine göre oluşturmak ve keşfetmek isterler. 

Başaranlar (Achievers): Başaranlar ustalık derecesine ulaşmak amacı taşırlar. Yeni şeyler öğrenmek, 

bu amaç uğrunda mücadele etmek, bu doğrultuda da kendilerini geliştirerek üst seviyeye ulaşmak 

başaranların özellikleridir. 

Hayırseverler (Philanthropists): Amaç ve anlam bulma üzerinde yoğunlaşırlar. Bu oyuncular 

diğerlerine yardım etmek isteyen yapıda, fedakâr, hiçbir karşılık veya fayda beklemeden diğerlerinin 

yaşamlarına katkıda bulunma çabası içerinde oyunculardır. 

Ödül avcıları-oyuncuları (Players): Bu oyuncuların ana motivasyonu ödüllerdir. Bir oyundan veya 

oyunsal süreçten ödül kazanabilmek için ne gerekiyorsa yapan ödül avcıları, oyunu ödül için oynama 

eğilimindedirler. 

Düzen bozucu/yıkıcılar (Disruptors): Bu oyuncular değişim duygusunu güçlü yaşayan ve benimseyen 

bireylerden oluşur. Oyun sisteminde düzeni bozarak veya diğer oyuncuları etkileyerek değişim 

yaratma çabasındadırlar. 

 

YÖNTEM 

Örneklem  

Betimsel tarama modeli ile gerçekleştirilen araştırmaya birinci sınıfta öğrenim gören 177 öğretmen 

adayı katılmıştır. Katılımcıların 41’ini erkek 136’sını ise kız öğrenciler oluşturmaktadır. Tüm 

katılımcıların ilgili eğitim fakültesinin birinci sınıfında öğrenim görmekte olup araştırma verileri 

bilişim teknolojileri dersinde toplanmıştır.  

Veri Toplama Araçları 

Öğretmen adaylarının oyuncu profillerini belirlemek için, Marczewski’ nin geliştirdiği çerçeve 

üzerinden Tondello ve diğerleri tarafından (2016) doğrulanmış, Akgün ve Topal (2018) tarafından 
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Türkçeye çevrilmiş altılı oyunlaştırma tipleri ölçeği kullanılmıştır. Oyunlaştırma kullanıcı tipleri 

ölçeğinin güvenilirliği Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı hesaplanarak incelenmiştir. Tüm ölçek için 

hesaplanan Cronbach alfa katsayısı .89 olmakla birlikte faktörlerin katsayıları ise şu şekilde 

bulunmuştur: Hayırseverler .76, sosyalleşenler .79, özgür ruhlular .72, başaranlar .80, düzen bozucular 

.71 ve ödül avcıları .78. Bu katsayılar orijinal ölçeğe oldukça yakın ve kabul edilebilir düzeylerdedir. 

Verilerin Analizi 

Araştırma kapsamında elde edilen verilerin çarpıklık-basıklık, Shapiro-Wilk değerlerine göre normal 

dağılım göstermediği belirlenmiş bu doğrultuda tanımlayıcı analizlerle birlikte Mann-Whitney U ve 

Kruskal Wallis testlerinden yararlanılmıştır.  

 

BULGULAR 

Öğretmen Adaylarının Oyuncu Tiplerine Göre Dağılımı 

 

Şekil 1. Öğretmen Adaylarının Oyuncu Tiplerine Göre Dağılımı 

 

Araştırma bulguları öğretmen adayları arasında en çok özgür ruhlu oyuncu türünün (% 23,73) 

görüldüğü, bunu başaranlar (% 21,36) ve hayırseverler (% 20,34) oyuncu tiplerinin takip ettiği 

belirlenmiştir. Adaylar arasında en az görülen oyuncu türü ise düzen bozucu/yıkıcı (%3,39) oyuncu 

türüdür.  

Cinsiyete Göre Oyuncu Türleri 

Araştırma kapsamında oyuncu türlerinin cinsiyete göre farklılaşıp farklılaşmadığı sorgulanmıştır. 

Gerçekleştirilen Mann-Whitney U test sonuçlarına göre oyuncu türlerinin cinsiyete göre anlamlı bir 

farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır. 

 

  

20.34, 20%

13.56, 14%

23.73, 24%

21.36, 21%

3.39, 3%

17.63, 18%
Hayırseverler

Sosyelleşenler

Özgür ruhlular

Başaranlar

Düzen bozucu/yıkıcı

Ödül avcısı



6th INTERNATIONAL EDUCATION AND INNOVATIVE SCIENCES CONGRESS 

(November 24-25, 2022 / Burdur Mehmet Akif Ersoy University) 
 

393 

Tablo 2. Cinsiyete Göre Oyuncu Türleri Mann-Whitney U Sonuçları 

 Hayırsever

ler 

Sosyalleşe

nler 

Özgür 

ruhlular 

Başaranl

ar 

Düzen 

bozucula

r 

Ödül 

avcıları 

Mann-Whitney U 2515,500 2469,500 2756,000 2401,00

0 

2416,000 2553,000 

Wilcoxon W 3376,500 3330,500 12072,000 3262,00

0 

11732,00

0 

11869,00

0 

Z -,952 -1,112 -,112 -1,354 -1,298 -,823 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 

,341 ,266 ,911 ,176 ,194 ,411 

Ancak genel olarak incelendiğinde kız öğrencilerin hayırseverler, sosyalleşenler ve başaranlar; erkek 

öğrencilerin ise düzen bozucu/yıkıcılar ve ödül avcıları türlerinde ortalamalarının daha yüksek olduğu 

görülmüştür (Tablo 3). 

 

Tablo 3. Cinsiyete Göre Oyuncu Türleri Puan Ortalamaları 

 Cinsiyet N Ortalama 

Philanthropist Kadın 136 91,00 

Erkek 41 82,35 

Total 177  

Socializer Kadın 136 91,34 

Erkek 41 81,23 

Total 177  

Free_Spirit Kadın 136 88,76 

Erkek 41 89,78 

Total 177  

Achiever Kadın 136 91,85 

Erkek 41 79,56 

Total 177  

Disruptor Kadın 136 86,26 

Erkek 41 98,07 

Total 177  
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Player Kadın 136 87,27 

Erkek 41 94,73 

Total 177  

 

Bölümlere Göre Oyuncu Türleri 

Araştırma kapsamında oyuncu türlerinin katılımcılarının bölümlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı 

sorgulanmıştır. Gerçekleştirilen Kruskal Wallis test sonuçlarına göre; Matematik eğitimi bölümünden 

katılımcıların ödül avcıları oyuncu tipinde diğerlerine göre anlamlı düzeyde pozitif yönde farklılaştığı 

ve Türkçe eğitimi bölümünden katılımcıların başaranlar oyuncu tipinde diğerlerine göre anlamlı 

düzeyde pozitif yönde farklılaştığı gözlenmiştir. 

 

Tablo 4. Bölüme Göre Oyuncu Türleri Kruskal Wallis Sonuçları 

 Hayırsever

ler 

Sosyalleşe

nler 

Özgür 

ruhlular 

Başaranl

ar 

Düzen 

bozucular 

Ödül 

avcıları 

Chi-

Square 

7,531 6,379 7,375 13,600 6,867 12,088 

df 5 5 5 5 5 5 

Asymp. 

Sig. 

,184 ,271 ,194 ,018 ,231 ,034 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: bolum 

Buna ek olarak sayısal bölümlerin ödül avcıları oyuncu türü puan ortalamaları diğer bölümlere göre 

anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu göze çarpmaktadır. Diğer oyuncu türlerinde benzer anlamlı bir 

farklılaşma görülmemiştir. 
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Tablo 5. Farklı Oyuncu Türlerinde Bölüm Puan Ortalamaları 

 Bolum N Ortalama 

Hayırseverler Fen Bilgisi 13 93,65 

Matematik Eğitimi 43 90,19 

Özel Eğitim 31 98,47 

Rehberlik 44 95,26 

Sosyal 26 65,38 

Türkçe 20 85,68 

Total 177  

Sosyalleşenler Fen Bilgisi 13 104,85 

Matematik Eğitimi 43 95,37 

Özel Eğitim 31 90,47 

Rehberlik 44 89,60 

Sosyal 26 67,96 

Türkçe 20 88,75 

Total 177  

Özgür ruhlular Fen Bilgisi 13 85,81 

Matematik Eğitimi 43 95,93 

Özel Eğitim 31 87,65 

Rehberlik 44 90,31 

Sosyal 26 67,15 

Türkçe 20 103,80 

Total 177  

Başaranlar Fen Bilgisi 13 72,00 

Matematik Eğitimi 43 99,08 

Özel Eğitim 31 85,61 

Rehberlik 44 96,81 

Sosyal 26 61,06 

Türkçe 20 102,78 

Total 177  

Düzen bozucular Fen Bilgisi 13 81,69 

Matematik Eğitimi 43 101,85 

Özel Eğitim 31 74,77 

Rehberlik 44 94,55 

Sosyal 26 87,42 

Türkçe 20 78,03 

Total 177  

Ödül avcıları Fen Bilgisi 13 87,92 

Matematik Eğitimi 43 109,94 

Özel Eğitim 31 89,39 

Rehberlik 44 79,84 

Sosyal 26 70,67 

Türkçe 20 88,05 

Total 177  

 

Katılımcıların Oyuncu Türlerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi 

Katılımcıların oyuncu türlerinin farklı teknolojik araçlara sahip olma (bilgisayar, tablet, akıllı telefon) 

ve günlük kullanım sürelerine göre farklılaşıp farklılaşmadığının belirlenebilmesi için gerçekleştirilen 

Kruskal Wallis test sonuçlarına göre herhangi bir değişken bağlamında katılımcıların oyuncu türlerinin 

anlamlı değişiklikler göstermediği belirlenmiştir. Bu durum oyuncu türleri ile ilgili davranışların daha 

çok içsel süreç ve motivasyonlardan etkilenebileceğine ilişkin ipuçları sunmaktadır. 
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TARTIŞMA VE SONUÇ  

Bu çalışmada öğretmen adaylarının sahip oldukları dijital oyuncu türlerinin çeşitli değişkenlere göre 

incelenmesi amaçlanmıştır. Dijital oyuncu davranışları birçok farklı çalışmada farklı örneklemler 

bağlamında incelense de alanyazında öğretmen adayları ile yapılan herhangi bir çalışmaya 

rastlanmamıştır. Bu bağlamda bu çalışmada elde edilen bulguların benzer bir örneklemle 

karşılaştırılarak tartışılması mümkün gözükmemektedir. Ancak oyun merkezli yaklaşımların öğrenme 

süreçlerinde oldukça verimli sonuçlar verebileceği bilinmektedir. Bunun temelinde ise oyunların insan 

öğrenmesinde doğal bir güdüleyici olması yatmaktadır. Bu bağlamda öğretmen adaylarıyla yapılan bu 

çalışma sonuçlarının alanyazın için önemli olabileceği düşünülmektedir. 

Araştırma bulgularına göre öğretmen adayları arasında en çok özgür ruhlu oyuncu türünün (% 23,73) 

görüldüğü, bunu başaranlar (% 21,36) ve hayırseverler (% 20,34) oyuncu tiplerinin takip ettiği 

belirlenmiştir. Adaylar arasında en az görülen oyuncu türü ise düzen bozucu/yıkıcı (%3,39) oyuncu 

türüdür. Demir ve Yaman (2020) çalışmalarında özel yetenekli öğrencilerin özgür ruhlu, başaran ve 

hayırsever oyuncu tipi puanlarının en yüksek olduğunu belirlemiştir. Tondello ve diğerleri (2019) 

tarafından yapılan çalışmada başaranlar, hayırseverler ve özgür ruhlular tiplerinin birbirine yakın 

ortalama puanlar aldığı görülmüş buna karşın sosyalleşenler ve ödül avcılarının bu oyuncu tiplerini 

takip ettiği tespit edilmiştir. Düzen bozucularun ise bu araştırmada olduğu gibi düşük ortalama 

puanlarına sahip olduğu görülmüştür. Bu araştırmada tespit edilen ortalamaların oyun merkezli 

öğrenme-öğretme süreci tasarımlarında göz önüne alınmasının sürecin bireysel farklılıklar bağlamında 

etkili şekilde oluşturulmasına katkı sağlayabileceği düşünülebilir. 

Araştırma kapsamında cinsyet değişkenine göre oyuncu türlerinin anlamlı şekilde farklılaşmadığı 

gözlenmiştir. Kırmacı ve Çakmak (2022) tarafından yapılan çalışmada ise oyuncu türleri ile cinsiyet 

dağılımları arasında anlamlı bir değişim söz konusu olduğu belirlemiştir. Farklı bir oyuncu sınıflama 

ölçeğinin kullanıldığı çalışmada, kadın katılımcıların kaşifler ve sosyalleşen oyuncu tiplerinde 

yoğunlaştığı görülürken; erkeklerin daha çok kaşifler oyuncu tipinde yoğunlaştığı belirlenmiştir. Farklı 

örneklemler ve farklı oyuncu sınıflamaları arasında cinsiyet değişkeni bağlamında farklılıklar 

görülebilse de günümüz dijital dümyasında yetişen yeni nesil öğrenenler arasında bu farklılıkların 

giderek belirsizleşmeye başlayabileceği varsayımında bulunulabilir. Bununla birlikte katılımcıların 

sayısal veya sözel yatkınlıkları da bilişsel mekanizmalarının farklılaşmasına neden olabilir. Problem 

çözme, strateji geliştirme, bütünü görme vb. özelliklerin önemli olduğu oyunsal süreçlerde, örneklem 

grubunun okudukları bölümler ve geçmiş öğrenme deneyimleri oyuncu türleri bağlamında varyans 

oluşturabilir. 

Sonuç olarak bireyler farklı dijital oyunsal ortamlarda geçmiş yaşam deneyimleri, kişilik özellikleri ve 

bilişsel yapıları bağlamında farklı oyun davranışları gösterebilirler. Bu davranışların geleneksel oyun 

merkezli ortamlarda da benzer şekilde gerçekleşebileceği öngörülebilir. Bu doğrultuda öğrenmede 

oyunsal ortamlar oluşturulmadan önce, oyuncu türlerinin, öğretim tasarımı basamaklarında bir bireysel 

farklılık olarak dikkate alınması önemli bir tasarım stratejisi olabilir. 

Bu araştırma kapsamında değişkenlerin analizlerinde kullanılan istatistiksel testler örneklem 

büyüklüğüne oldukça duyarlı testlerdir. Bu bağlamda gelecek çalışmalarda daha büyük örneklem 

gruplarında çalışılarak değişkenlerin ilişkileri ve birbirleri üzerindeki etkileri daha net olarak ortaya 

konulabilir. Buna ek olarak; nitel ve karma yöntem kullanılarak derinlemesine veri elde etme, farklı 

örneklemler arası karşılaştırmalar yapma, oyuncu tipleri ve öğrenme süreçlerinin çeşitli oyunsal 

uygulamalarla birlikte ele alınması, oyuncu tipleri ve kişilik özelliklerinin birlikte ele alınması ve 

kuşaklar arası karşılaştırma çalışmaları yapılması önerilmektedir. 
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Özet 

Günümüzde öğretmenlerin sahip olması gereken dijital yeterlilikler neredeyse bir zorunluluk unsuru 

olarak değerlendirilmektedir. Bu kapsamda yürütülen çevrimiçi ve uzaktan eğitim uygulamalarında 

edinilen tecrübelerin yanı sıra yapılan bilimsel araştırmalar ışığında, öğretmenlerin dijital yeterlikleri 

ile ilgili salgın öncesi konuşulan kavramların ve bileşenlerin ötesine geçilmesi gerektiği konusunda 

ortak bir görüş ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda bu çalışmada, okul öncesi öğretmenlerin post-

pandemi de dijital yeterliliklerine ilişkin görüşlerini belirlemek amaçlanmıştır. Çalışmada amaçlı 

örnekleme tekniklerinden ölçüt örnekleme kullanılmıştır. Bu doğrultuda, 2022-2023 Eğitim-öğretim 

yılında Türkiye genelinde çalışan 110 okul öncesi öğretmeni çalışma grubunu oluşturmuştur. 

Çalışmaya katılmaya gönüllü olanlar çalışma grubuna dahil edilmiştir. Araştırma verileri, 

araştırmacılar tarafından geliştirilen anket formu ile toplanmıştır. Anket formunda; öğretmenlerin yaşı, 

cinsiyeti, mesleki kıdemi, görev yaptığı il gibi kişisel bilgilere ek olarak, dijital yeterliliklere yönelik 

görüşlerini bildirdikleri toplam 13 soru yer almaktadır. Öğretmenlere uygulanan anket sonrası elde 

edilen verilerin analizinde sayı ve yüzde dağılımları kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, pandemi de 

yaşanan değişikliklerin öğretmenlerin dijital yeterlikleri üzerinde etkili olduğu görülmüştür.  Özellikle 

pandemi sonrası öğretmenlerin dijital yeterliliklerine yönelik değişimlerin olumlu yönde artış 

gösterdiği dikkati çekmiştir. Bu kapsamda özellikle eğitim politikalarının, öğretmenlerin dijital 

yeterliliklerini desteklemek için işlevsel olarak uygulanması önemli görülmektedir. Ayrıca 

öğretmenlerin dijital yeterlilikler konusunda bilgi ve beceri farkındalıklarının arttırılması ve 

geliştirilmesi konusunda destek olunması önemli bir nokta olarak ele alınmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Post pandemi, okul öncesi, dijital yeterlilik 

 

Abstract 

Today, the digital competencies that teachers should have are considered almost a necessity. In the 

light of the experience gained in online and distance educational practices carried out in this context, 

as well as scientific research, there is a common opinion that the digital competencies of teachers 

should go beyond the concepts and components that were spoken before the epidemic. In this context, 

in this study, it was aimed to determine the opinions of preschool teachers about their post-pandemic 

digital competencies. In the study, criterion sampling, one of the purposeful sampling techniques, was 

used. In this direction, 100 preschool teachers working throughout Turkey in the 2022-2023 academic 

year formed the study group. Those who volunteered to participate in the study were included in the 

study group. A questionnaire form was developed by the researchers in order to determine the 

opinions of the teachers in the study group about their post-pandemic digital competencies. In addition 

to personal information such as age, gender, professional seniority, and the province where the 

teachers work, there are 13 questions in the questionnaire, in which they express their views on digital 
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competencies.Number and percentage distributions were used in the analysis of the data obtained after 

the questionnaire applied to the teachers. As a result of the research, it was seen that the changes in the 

pandemic had an effect on the digital competencies of teachers. It was noteworthy that the changes in 

teachers' digital competencies, especially after the pandemic, increased positively. In this context, it is 

considered important that educational policies are functionally implemented to support teachers' 

digital competencies. In addition, supporting teachers in raising and developing their awareness of 

knowledge and skills on digital competencies should be considered as an important point. 

Keywords: Post Pandemic, preschool, digital competence 

 

 

Giriş 

Tüm Dünya devletleri, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin 

(BİT) yaygınlığının; sayısal uçurumu ortadan kaldırma, ilerlemeyi hızlandırma ve insan hakları, 

cinsiyet eşitliğinin elde edilmesi ve yetkilendirme üzerine temelli ve kapsayıcı bilgi toplumunun 

gelişimini destekleme konularında önemli bir potansiyele sahip olduğunu kabul eder. Bu kapsamda 

belirlenen hedeflerin elde edilmesi noktasında, teknolojinin nitelikli hayat boyu öğrenme fırsatlarına 

erişme, bilgiye erişme ve topluma tamamen katılma açısından öğrenenlere yardımcı olma ekseninde 

yaratıcı çözümler sunma potansiyeli vardır. Topluma çevrim içi olarak katılma becerisi ve ilgili etik 

değerlere sahip olma durumunu ifade eden dijital vatandaşlık, 21. yüzyılda giderek önemli bir unsur 

haline gelmektedir (UNESCO, 2018). Bu hedeflerin ve ihtiyaçların beraberinde getirdiği dijital 

yeterlilik kavramı ise günümüzde birçok çalışmanın odak noktasını oluşturmaktadır (DigCompEdu , 

2017; Mishra ve Koehler, 2006; Redecker, 2017; UNESCO, 2018; . Her ne kadar pandemi ile birlikte 

daha fazla karşımıza çıkmış olsa da, bu kavrama ilişkin olarak hazırlanan çerçeveler, bilimsel 

çalışmalar ve politika belgeleri, pandemi öncesinden beri birçok ülkenin eğitim çalışmaları içerisinde 

yer almaktadır. Avrupa Parlamentosu, yaşam boyu öğrenme temel yeterlilikleri arasında yer alan 

dijital yeterlilik kavramını; iş hayatında, kişisel ve sosyal yaşamda, bilgi edinmek, üretmek, paylaşmak 

için temel becerilere sahip olmakla birlikte bunları güvenli ve eleştirel bir bakış açısı ile kullanmak 

şeklinde tanımlanmıştır. Dijital yeterlik kavramına yönelik tanımlama ve çerçeve hazırlayan ilk 

ülkelerden biri olarak Norveç Eğitim ve Araştırma Bakanlığı 200 yılı itibariyle dijital yeterliği; okuma, 

yazma, aritmetik ve sözlü becerilerle birlikte beşinci temel beceri olarak ele almaya başlamıştır 

(Demirci, 2021). Amerika Birleşik Devletleri Eğitim Bakanlığı’na bağlı Eğitim Teknolojileri Ofisi, 

COVID-19 salgını sebebiyle okulların kapatılmasından sonra dijital öğrenmeyi odağına almış ve 

öğrenci, öğretmen ve okul yöneticilerine yönelik üç farklı rehber yayımlamıştır. Öğretmen rehber 

kitabında dijital öğrenme olarak ifade edilen kavram; 

       “…öğrencilerin öğrenme deneyimini güçlendirecek ve gerekli araç ve uygulamaları geniş bir 

yelpazede barındıracak biçimde teknolojiyi verimli kullanarak yürütülen eğitim uygulaması…”  

olarak tanımlanmıştır (TEDMEM, 2020). 

Diğer taraftan eğitimcilerin dijital yeterliği için 2017 yılında yayınlanan DigCompEdu Dijital Yeterlik 

Çerçevesi’nde, eğitimcilerin dijital yetkinliğinin ne olduğu tanımlanmaktadır ve eğitimcilerin dijital 

yeterliklerinin geliştirilmesi için bir planlama sunmaktadır. Buna bağlı olarak ‘DigCompEdu Dijital 

Yeterlik Çerçevesi’ incelendiğinde, eğitimciler için altı alanda 22 adet dijital yeterlilik ve altı farklı 

alana yönelik olarak da altı farklı yeterlik seviyesi oluşturulduğu görülmektedir (Redecker, 2017). 

Benzer şekilde Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’de (UNESCO), eğitim-öğretim 

sürecinde bilişim teknolojilerinin etkili olarak kullanımı için gerekli olan yeterlikleri belirleyen bir 

çerçeve sunmuştur. Hazırlanan ‘UNESCO Öğretmenlere Yönelik BİT Yetkinlikleri Çerçevesi (ICT 

CFT) kapsamında, 2008, 2011 ve 2018 versiyonları bulunan raporda, zamanın teknolojisini kullanarak 

yeterliklerin nasıl geliştirilebileceğine yönelik bilgilere yer verilmiştir. ICT CFT versiyon 3 (2018) 

eğitimcileri hedef kitle olarak belirleyerek, eğitimde BİT kullanımını güçlendirmeyi ve bunun için de 

eğitimcilerin mesleki gelişimlerine odaklanmayı amaçlamıştır (UNESCO, 2018) 
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Dijital yeterlik hakkında, yayınlanmış çerçeve planların dışında yürütülen bilimsel araştırmalar 

incelendiğinde, Mishra ve Koehler (2006), öğretmenlerin ve öğretim üyelerinin mesleki gelişimlerine 

odaklanarak uyguladıkları beş yıllık bir çalışmanın ardından, TPAB Kavramsal Çerçevesi’ni 

hazırlamışlardır. TPAB kapsamında, eğitim-öğretim süreçlerini teknoloji ile birleştirerek öğrenmeyi 

destekleyen, bunu da teknolojik, pedagojik ve içerik(alan) bilgisinin iç içe geçmesi ile mümkün 

olabileceğini açıklayan bir çerçeve olarak tanımlanmıştır.  

Diğer taraftan Türkiye’de dijital yeterlilik kavramı; ‘Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlilikleri’ 

kapsamında, özel olarak tanımlanmamış olmakla birlikte, mesleki beceri yeterliklerine ait 

göstergelerden biri olarak ‘öğrenme-öğretme süreçlerinde bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin olarak 

kullanır’ ifadesi yer almaktadır (ÖYGGM, 2017). Buna bağlı olarak ise Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 

2023 Eğitim Vizyonu Raporu’nda, ‘Öğretmenlerin, dijital içerikleri etkili olarak kullanabilen ve 

geliştirebilen birer lider konumunda olması, sonraki süreçte bu kültürün okullarda oluşmasını 

sağlayacaktır’ ifadesine yer verilmiştir. Buna ek olarak raporda öğretmenlerin dijital becerilerini 

geliştirmeye yönelik bazı hedeflere yer verilmiştir. Bu hedefler içerisinde, ‘Öğrenme Süreçlerinde 

Dijital İçerik ve Beceri Destekli Dönüşüm’ maddesi kapsamında yer alan; ‘Dijital Becerilerin 

Geliştirilmesine Yönelik İçerikler Üretilecek ve Öğretmen Eğitimleri Yapılacak’ şeklinde hedef olarak 

belirlenmiştir  (MEB,2018).  

Yapılan çalışmalarda görüldüğü gibi eğitimciler için dijital yeterlilik kavramı, uluslararası ve ulusal 

düzeyde odaklanılan kavramlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Dijital yeterliliklerin neler 

olduğu ve nasıl geliştirilebileceğine ilişkin belirlenen eğitim politikaları, ülkelerin ekonomik 

kalkınmasını önceleyen bir anlayışıyla bireyleri ileriye taşımak ve yetkinliklerini arttırmak için 

çalışmalarını sürdürmeye devam etmektedir. Özellikle Covid-19 süreci ve sonrasında öğretmenlerinde 

dijital yeterliliklerini arttırmaya ve eğitimde teknoloji entagresyonunu sağlamaya yönelik çalışmalar 

hız kazanmıştır. 

Pandemi öncesinde ve sonrasında öğretmen dijital yeterlikleri üzerine yapılmış çalışmalar bulunmakla 

birlikte, özellikle okul öncesi öğretmenlerine yönelik olarak bir çalışmaya rastlanamaması sebebi ile 

bu çalışma gerçekleştirilmiştir.  

 

Yöntem 

Araştırmanın Deseni 

Araştırma karma yöntem araştırma türlerinden çeşitleme deseninde tasarlanmıştır. Karma yöntem 

araştırmaları, araştırmanın problem durumunu ilişkin nitel ve nicel verilerin bir arada toplanmasını ve 

analiz edildiği araştırma yöntemleri olarak tanımlanmakta, çeşitleme deseni ise nitel ve nicel yöntem 

ile toplanan verilerle araştırmanın çeşitlendirilmesi, karşılaştırılması ve açıklanması amacıyla 

kullanılır (Yıldırım ve Şimşek, 2021). Araştırmanın veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından 

geliştirilen anket formu kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak kullanılan ‘Pandemi Öncesi ve 

Sonrası Dijital Yeterlikler Anketi’nin birinci kısmında katılımcıların cevapladığı ölçek maddeleri ile 

nicel veriler, ikinci kısmında bulunan açık uçlu sorular ile araştırmanın nitel verileri elde edilmiştir.  

Araştırmanın Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubu farklı illerde görev yapmakta olan kolay ulaşabilir durum örnekleme 

yöntemi ile seçilmiş 110 gönüllü öğretmenden oluşmaktadır. Kolay ulaşılabilir durum örneklemesi, 

araştırmaya hız ve pratiklik kazandırmak amacıyla, ekonomik gerekçeler ile erişilmesi kolay olan 

durumlara/kişileri tercih edildiği örneklem seçim yöntemidir (Yıldırım ve Şimşek, 2021).  

Verilerin Toplanması ve Analizi 

Araştırmanın verileri, araştırmacı tarafından geliştirilen ‘Pandemi Öncesi ve Sonrası Dijital Yeterlikler 

Anketi’ ile gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı oluşturulurken öncelikle ilgili alan yazın taranmış, 

hedef çalışma grubundaki öğretmenler ve alan uzmanları ile ön görüşmeler gerçekleştirilmiş, taslak 

madde havuzu oluşturularak alan uzmanlarının görüşüne sunulmuş, alan uzmanlarından gelen görüşler 

doğrultusunda deneme formu oluşturularak, daha küçük bir çalışma grubunda anketin deneme 
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uygulaması gerçekleştirilmiş ve katılımcı geri bildirimleri de dikkate alınarak, anketin uygulamaya 

hazır final formatı oluşturulmuştur. ‘Pandemi Öncesi ve Sonrası Dijital Yeterlikler Anketi’nin birinci 

kısmı demografik değişkenler, ikinci kısmı nicel verilerin toplanması amacıyla 1-10 arasında dereceli 

olarak katılımcıların görüşlerini puanladıkları maddeler ve üçüncü kısmı nitel verilerin elde 

edilebilmesi için açık uçlu bir sorudan oluşmaktadır. Veri toplama aracı ile elde edilen nicel verilerin 

analizinde SPSS paket programı kullanılmıştır. SPSS paket programı ile demografik özelliklere ait 

betimsel istatistikler hesaplanmış, çok kategorili demografik değişkenlerin dijital yeterliliklere ilişkin 

analizinde One Way ANOVA, dijital yeterliliklere ilişkin nicel verilerin ilişkilerin incelenmesinde 

Pearson Korelasyon analizleri gerçekleştirilmiştir. Nitel verilerin çözümlenmesi ise betimsel analiz ile 

gerçekleştirilmiştir. Betimsel analiz, araştırmanın kavramsal yapısının daha önceden açık biçimde 

belirlendiği, verilerin çözümlenerek, yorumlandığı, açık şekilde raporlandığı yaklaşımdır (Strauss & 

Corbin, 1990).   

 

BULGULAR 

 

Aşağıda yapılan analizlerden elde edilen bulgular, çalışmanın amacı doğrultusunda hazırlanan sorulara 

cevap oluşturacak biçimde ve uygun bir sırada sunulmuştur.  

 

Çalışma Grubunda Yer Alan Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Tablo 1. Katılımcıların cinsiyete göre dağılımları 

 

Cinsiyet n % 

Kadın 103 93,6 

Erkek 7 6,4 

Toplam 110 100,0 

 

Tablo 1. İncelendiğinde çalışma grubundaki 110 katılımcının 103’ünün (%93,6) kadın, 7’sinin (%6,4) 

erkek olduğu görülmektedir. 

 

Tablo 2. Katılımcıların yaşa göre dağılımları 

 

Yaş n % 

25-30 Yaş 9 8,2 

31-35 Yaş 22 20,0 

36-40 Yaş 34 30,9 

41 ve üzeri 45 40,9 

Toplam 110 100,0 
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Tablo 2. İncelendiğinde çalışma grubundaki katılımcıların 9’unun (%8,2) 25-30 yaş aralığında, 

22’sinin (%20) 31-35 yaş aralığında, 34’ünün (%30,9) 36-40 yaş aralığında, 45’nin (%40,9) 41 ve üzeri 

yaş aralığında olduğu görülmektedir. 

 

Tablo 3. Katılımcıların mesleki kıdeme göre dağılımları 

 

Mesleki Kıdem n % 

0-5 Yıl 8 7,3 

6-10 Yıl 15 13,6 

11-20 Yıl 64 58,2 

21-30 Yıl 23 20,9 

Toplam 110 100,0 

 

Tablo 3. İncelendiğinde çalışma grubundaki katılımcıların 8’inin (%7,3) 0-5 yıl aralığında, 15’inin 

(%13,6) 6-10 yıl aralığında, 64’ünün (%58,2) 11-20 yıl aralığında, 23’ünün (%20,9) 21-30 yıl 

aralığında mesleki kıdemi olduğu görülmektedir. 

 

 Tablo 4. Katılımcıların görev yaptığı illere göre dağılımları 

 

Görev Yapılan İl n % 

 Antalya 40 36,4 

Burdur 16 14,5 

Isparta 21 19,1 

         Diğer 33 30,0 

Toplam 110 100,0 

 

Tablo 4. İncelendiğinde çalışma grubundaki katılımcıların 40’ının (%36,4) Antalya, 16’sının (%14,5) 

Burdur, 21’inin (%19,1) Isparta, 33’ünün (%30) diğer (Ankara, Balıkesir, Bitlis, Giresun, Hakkâri, 

İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Konya, Mersin, Osmaniye, Samsun, Şanlıurfa) illerde 

görev yaptıkları görülmektedir. 
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Nicel Verilere İlişkin Bulgular 

 

Anket Maddelerine İlişkin Betimsel İstatistikler 

 

Tablo 5. Maddelere ilişkin betimsel istatistikler 

 

                                            Maddeler Ortalama Standart 

Sapma 

Varyans 

Pandemi öncesi dijital yeterlilikler 6,2455 1,90695 3,636 

Pandemi sonrası dijital yeterlilikleri 8,0545 1,37365 1,887 

Pandemi sonrasında günlük yaşamınızda dijital teknoloji kullanımı 7,1000 2,10700 4,439 

Pandemi sonrası kurumsal iletişim için dijital teknoloji kullanımı 7,5091 2,15349 4,638 

Pandemi sonrası mesleki gelişim: dijital alanları kullanma yeterlilikleri 7,7000 2,18649 4,781 

Pandemi sonrası öğretimde dijital cihazları ve dijital içeriği kullanma sıkılığı 7,7727 1,88990 3,572 

Pandemi sonrasında öğrencilerin dijital yeterliklerini destekleme amacıyla yapılan 

çalışmalar 

7,1455 2,00383 4,015 

Pandemi sonrasında dijital araçları ölçme-değerlendirme amaçlı kullanma yeterlilikleri 6,7273 2,16269 4,677 

Pandemi sonrası meslektaşlarınızla profesyonel iş birliği için dijital teknoloji kullanımda 

değişim 

7,2727 2,09372 4,384 

Pandemi sonrası internet kullanma süresinin değişimi 7,4636 2,27744 5,187 

Pandemi sonrası öğretim için dijital kaynak oluşturma yeterliliklerinin değişimi 6,7909 2,31110 5,341 

Pandemi sonrasında e-güvenlik konusunda bilgi artışı düzeyi 6,1455 3,74616 14,034 

 

Tablo 5 incelendiğinde anket maddelerine ilişkin betimsel istatistikler görülmektedir. Pandemi sonrası 

dijital yeterlikler ortalamalarının (X=8,0545), pandemi öncesi dijital yeterlikler ortalamlarından 

(X=6,2455) yüksek olduğu görülmektedir. Pandemi öncesi dijital yeterliklere ilişkin varyans değerinin  

(3,636), pandemi sonrası dijital yeterlik varyans değerlerinden (1,887) fazla olduğu da görülmüştür. 

 

Yaş Değişkenine Göre Dijital Yetkinlikler 

 

 

Tablo 6. Yaş değişkenine göre dijital yetkinlikler 

 



6th INTERNATIONAL EDUCATION AND INNOVATIVE SCIENCES CONGRESS 

(November 24-25, 2022 / Burdur Mehmet Akif Ersoy University) 
 

405 

Dijital Yeterlilikler Yaş n Ortalama Standart 

Sapma 

F P 

 25-30 Yaş 9 5,8889 1,26930   

Pandemi öncesi dijital yeterlilikler 31-35 Yaş 22 6,8636 1,58251 1,005 ,394 

36-40 Yaş 34 6,0882 1,99040 

 41 ve üzeri 45 6,1333 2,07364   

 25-30 Yaş 9 5,7778 2,08255   

Pandemi sonrası dijital yeterlikler 31-35 Yaş 22 6,8967 1,85764 4,426 ,006 

36-40 Yaş 34 7,8155 1,19026 

 41 ve üzeri 45 7,2747 1,58618   

 

Tablo 6 incelendiğinde yaş değişkenine göre pandemi öncesi dijital yeterliliklerde istatistiksel olarak 

anlamlı farklılık olmadığı görülmektedir (p>.05). Yaş değişkenine göre pandemi öncesi dijital 

yeterlilikler ortalamalarında 31-35 yaş aralığındaki katılımcıların ortalamalarının (X=6,8636) en 

yüksek, 25-30 yaş aralığındaki katılımcıların ortalamalarının (X=5,8889) en düşük olduğu 

görülmektedir. 

Yaş değişkenine göre pandemi sonrası dijital yeterliliklerde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

olduğu görülmektedir (p.<05). Farklılığa ilişkin yapılan post hoc analizinde, farklılığın 25-30 yaş 

aralığındaki katılımcılar ile 36-40 yaş aralığındaki katılımcı ortalamalarındaki farklılaşmadan 

kaynaklandığı görülmüştür. Yaş değişkenine göre pandemi sonrası dijital yeterlikler ortalamalarında 36- 

40 yaş aralığındaki katılımcıların ortalamalarının (X=7,8155) en yüksek, 25-30 yaş aralığındaki 

katılımcıların ortalamalarının (X=5,7778) en düşük olduğu görülmektedir. 

Mesleki Kıdem Değişkenine Göre Dijital Yeterlilikler 

Tablo 7. Mesleki kıdem değişkenine göre dijital yeterlilikler 

 

Dijital Yeterlik Mesleki 

Kıdem 

n Ortalama Standart 

Sapma 

F p 

 0-5 Yıl 8 5,5000 1,77281   

Pandemi öncesi dijital 

yeterlilikler 

6-10 Yıl 15 7,2000 1,52128 2,095 ,105 

11-20 Yıl 64 6,2656 1,96995 

 21-30 Yıl 23 5,8261 1,85011   

 0-5 Yıl 8 5,4205 1,87378   

Pandemi sonrası dijital 

yeterlikler genel boyutu 

6-10 Yıl 15 6,5939 2,02256 6,977 ,000 

11-20 Yıl 64 7,7202 1,25019 
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 21-30 Yıl 23 6,9763 1,76263   

 

 

Tablo 7 incelendiğinde mesleki değişkenine göre pandemi öncesi dijital yeterliliklerde istatistiksel 

olarak anlamlı farklılık olmadığı görülmektedir (p>.05). Mesleki kıdem değişkenine göre pandemi 

öncesi dijital yeterlilikler ortalamalarında 6-10 yıl aralığındaki katılımcıların ortalamalarının 

(X=7,2000) en yüksek, 0-5 yıl aralığındaki katılımcıların ortalamalarının (X=5,500) en düşük olduğu 

görülmektedir. 

Mesleki kıdem değişkenine göre pandemi sonrası dijital yeterliliklerde istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık olduğu görülmektedir (p.<05). Farklılığa ilişkin yapılan post hoc analizinde, farklılığın 

mesleki kıdemi 0-5 yıl aralığındaki katılımcılar ile 11-20 yıl aralığındaki katılımcı ortalamalarındaki 

farklılaşmadan kaynaklandığı bulgusuna ulaşılmıştır. Mesleki kıdem değişkenine göre pandemi 

sonrası dijital yeterlilikler ortalamalarında 0-5 yıl aralığındaki katılımcıların ortalamalarının 

(X=5,4205) en düşük, 0-5 yıl aralığındaki katılımcıların ortalamalarının (X=7,7202) en yüksek olduğu 

görülmektedir. 

 

 

İkamet Edilen Şehir Değişkenine Göre Dijital Yeterlilikler 

 

Tablo 8. İkamet edilen yere göre dijital yeterlilikler 

 

Dijital Yeterlik İkamet n Ortalama Standart 

Sapma 

F P 

 Antalya 40 6,5250 1,63280   

Pandemi öncesi dijital yeterlilikler Burdur 16 5,7500 2,20605 ,728 ,537 

Isparta 21 6,3333 1,65328 

 Diğer 33 6,0909 2,21308   

 Antalya 40 7,3545 1,82966   

Pandemi sonrası dijital yeterlikler genel 

boyutu 

Burdur 16 7,2443 1,84188 ,157 ,925 

Isparta 21 7,2771 1,51888 

 Diğer 33 7,0882 1,46701   

 

Tablo 8 incelendiğinde görev yapılan yer değişkenine göre pandemi öncesi dijital yeterliliklerde 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık olmadığı görülmektedir (p>.05). Görev yapılan yer değişkenine göre 

pandemi öncesi dijital yeterlilikler ortalamalarında Burdur’da görev yapan katılımcıların ortalamalarının 

(X=5,7500) en düşük, Antalya’da görev yapan katılımcıların ortalamalarının (X=6,5250) en yüksek 

olduğu görülmektedir. 

Mesleki kıdem değişkenine göre pandemi sonrası dijital yeterliliklerde istatistiksel olarak anlamlı bir 
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farklılık olmadığı görülmektedir (p.>05). Görev yapılan yer değişkenine göre pandemi sonrası dijital 

yeterlilikler ortalamalarında diğer kategorisindeki şehirlerde görev yapan katılımcıların 

ortalamalarının (X=7,0882) en düşük, Antalya’da görev yapan katılımcıların ortalamalarının 

(X=7,3545) en yüksek olduğu görülmektedir. 

 

Pandemi Öncesi Ditijal Yeterlilikler Algısı ile Pandemi Sonrası Dijital Yeterlilikler Algısı 

 

Tablo 9. Dijital yeterliliklere ilişkin korelasyon tablosu 

 

Dijital Yeterlilikler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1)Pandemi öncesi dijital 

yeterlilikler 

             

2)Pandemi sonrası dijital 

yeterlilikleri 

,657**             

3)Pandemi sonrasında 

günlük yaşamınızda 

dijital teknoloji kullanımı 

- -            

4)Pandemi sonrası 

kurumsal iletişim için 

dijital teknoloji kullanımı 

- ,332** ,664**           

5)Pandemi sonrası 

mesleki gelişim Dijital 

Alanları kullanma 

yeterlilikleri 

- ,430** ,445** ,722**          

6)Pandemi sonrası 

öğretimde dijital cihazları 

ve dijital içeriği kullanma 

sıkılığı 

,291** ,475** ,566** ,590** ,727**         

7)Pandemi sonrasında 

Öğrencilerin Dijital 

Yeterliklerini 

Destekleme amacıyla 

yapılan çalışmalar 

,303** ,437** ,438** ,548** ,655** ,629**        

8)Pandemi sonrasında 

dijital araçları ölçme-

değerlendirme amaçlı 

kullanma yeterlilikleri 

- ,271** ,368** ,426** ,462** ,465** ,765**       

9)Pandemi sonrası 

meslektaşlarınızla 

profesyonel iş birliği için 

dijital teknoloji 

kullanımda değişim 

- ,295** ,572** ,628** ,575** ,649** ,679** ,515**      
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10)Pandemi sonrası 

internet kullanma 

süresinin değişimi 

- ,232* ,646** ,528** ,539** ,645** ,548** ,464** ,647**     

11)Pandemi sonrası 

öğretim için dijital 

kaynak oluşturma 

yeterliliklerinin değişimi 

- ,359** ,432** ,591** ,616** ,529** ,641** ,567** ,622** ,604**    

12)Pandemi sonrasında 

e-güvenlik konusunda 

bilgi artışı düzeyi 

- ,357** ,275** ,394** ,496** ,491** ,541** ,399** ,452** ,432** ,570**   

13)Pandemi sonrası 

dijital yeterlikler genel 

boyutu 

,247** ,500** ,671** ,775** ,807** ,811** ,834** ,692** ,804** ,768** ,806** ,708**  

** 0.01 manidarlık 

düzeyinde anlamlılık. 

             

* 0.05 manidarlık 

düzeyinde anlamlılık. 

             

 

Tablo 9. İncelendiğinde pandemi öncesi dijital yeterlilik algısı ile pandemi sonrası dijital yeterlik 

algıları arasında pozitif yönlü, orta kuvvette (p<.01, r=,657); pandemi sonrası mesleki gelişim dijital 

alanları kullanma yeterlilikleri ile pozitif yönlü, düşük kuvvette (p<.001, r=,291); pandemi sonrası 

öğrencilerin dijital yeterliliklerini destekleme amacıyla yapılan çalışmalar ile pozitif yönlü, düşük 

kuvvette (p<.001, r=,303); pandemi sonrası dijital yeterlikler genel boyutu ile pozitif yönlü, düşük 

kuvvette (p<.001, r=,303) istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler olduğu görülmektedir. 

 

Nitel Verilere İlişkin Bulgular 

Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden, yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. 

Araştırma, öğretmenlerin dijital yeterlilik kavramına yönelik görüşlerini ortaya koyması sebebiyle 

betimsel analize dayalıdır. Araştırmaya katılan 110 öğretmen, açık uçlu soruyu yanıtlamıştır. Toplanan 

veriler, dijital yeterlilik kavramına etki eden faktörlere yönelik daha önce ilgili literatürden elde edilen 

temalara göre kodlanmıştır. Kodlanan veriler ilgili başlıklar altında raporlanmıştır. 

                                            Temalar        n % 

Kurs, seminer vb. katılım 38 34,54 

Dijital araçların kullanımı 23 20,90 

Kişisel çaba 20 18,18 

Hazırbulunuşluk ve motivasyon 10 9,09 

Dijital yeterliliklerde artış olmadığı görüşü 10 9,09 

Diğer 9 8,18 
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Sonuç ve Tartışma 

Öğretmenlerin, 21.yy eğitim sisteminde, dijital yerliler olarak tanımlanan öğrencilere nitelikli bir 

eğitim-öğretim süreci sunabilmeleri için dijital yeterliliklerinin geliştirilmesi gerektiği konusu önem 

arz etmektedir. Bu sebeple yapılan çalışmanın sonuçları oldukça önemlidir. Araştırma kapsamında 

hazırlanan, ‘Pandemi Öncesi ve Sonrası Dijital Yeterlikler Anketi’ne katılan öğretmenler, pandemi 

öncesi ile karşılaştırıldığında, post pandemi sürecinde dijital yeterliliklerinin arttığını belirtmişlerdir. 

Yine, ‘Pandemi sonrasında günlük yaşamınızda dijital teknoloji kullanımınız ne kadar değişime 

uğradı?’ sorusuna, en çok %22,7 ile 7 puan vermişlerdir. Alan yazında, araştırma sonuçlarımızla 

uyumlu benzer sonuçlara rastlanmaktadır (Şahin ve Kalkan, 2022; Yılmaz ve Toker, 2022; Doğan ve 

Birişçi, 2022). Çalışmalara bakıldığında; Şahin ve Kalkan (2022), Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının 

Dijital Okuryazarlık Düzeylerinin İncelenmesi başlıklı makalesinde, okul öncesi öğretmen adaylarının 

dijital okuryazarlık düzeylerini farklı değişkenler açısından incelemişlerdir. Araştırmada, okul öncesi 

öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeylerinin yüksek olduğu, cinsiyet değişkenine göre 

bakıldığında ise erkeklerin dijital okuryazarlık düzeylerinin kadınlara oranla daha yüksek olduğu ifade 

edilmiştir. Benzer biçimde; Yılmaz ve Toker (2022), ‘Covid-19 Salgını Öğretmenlerin Dijital 

Yeterliliklerini Nasıl Etkiledi?’ başlıklı çalışmalarına, ülke genelinden, farklı branşlardan öğretmenler 

katılım sağlamışlardır. Araştırmada Eğitimciler için Dijital Yeterlilik Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma 

sonucunda, pandemi sürecinin öğretmenlerin dijital becerilerinin gelişimini olumlu yönde etkilediğini 

belirtmişlerdir. Doğan ve Birişçi (2022) ise, ‘Covid-19 Süreciyle Birlikte Öğretmenlerin Dijital 

Okuryazarlık Düzeylerinin İncelenmesi’ başlıklı çalışmalarında, tutum boyutunda, teknik boyutta, 

bilişsel boyutta ve sosyal boyutta incelediklerinde, öğretmenlerin dijital okuryazarlık düzeylerinin 

yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Araştırmamızda pandemi sonrası dijital yeterlilik algıları, yaş değişkenine göre incelendiğinde, 25-30 

yaş aralığı ile 36-40 yaş aralığındaki katılımcıların ortalamalarına anlamlı bir farklılık olduğu 

görülmektedir. 36-40 yaş aralığındaki katılımcıların ortalamalarının en yüksek, 25-30 yaş aralığındaki 

katılımcıların ortalamalarının ise en düşük olduğu görülmektedir. Mesleki kıdem yılı açısından 

değerlendirildiğinde; 0-5 yıl arasındaki katılımcıların ortalamasının en düşük, 11-20 yıl aralığındaki 

katılımcıların ortalamasının en yüksek olduğu görülmektedir. Alan yazında yapılan incelemelerde, 

çalışma sonuçlarının aksine sonuçlarla karşılaşılmıştır (Korkmaz, 2020; Gümüş, 2021; Küçükaydın, 

2022). Örneğin; Korkmaz (2020), sınıf öğretmenlerinin dijital okuryazarlık seviyelerinin belirlenmesi 

ile ilgili yaptığı çalışmada, Dijital Okuryazarlık Değerlendirme Ölçeği’ni kullanmıştır. Araştırma 

sonucunda; Öğretmenlerin yaşları azaldıkça, dijital okuryazarlık becerilerinin arttığını, meslekteki 

hizmet yılları arttıkça da, dijital okuryazarlık becerilerinin azaldığını ifade etmiştir. Benzer şekilde, 

Gümüş (2021), Öğretmenlerin Dijital Yeterlikleri konul çalışmasında, öğretmen dijital yeterlikleri, 

geliştirilen Öğretmen Dijital Yeterlik Ölçeği ile farklı değişkenler açısından incelenmiştir. Araştırma 

sonuçlarına göre; öğretmenlerin yaş aralığına göre dijital yeterliklerine bakıldığında 21-40 yaş 

aralığındaki öğretmenlerin dijital yeterlik puanlarının daha büyük yaş aralıklarına göre daha yüksek 

olduğu belirtilmiştir. Yaş, cinsiyet, branş ve okul türü gibi değişkenlere göre yapılan incelemelerin 

bütününde, öğretmen dijital yeterliklerinin orta seviyede olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bir diğer 

araştırmada, Küçükaydın (2022), sınıf öğretmenlerinin dijital pedagojik yeterlikleri ile dijital 

teknolojilere erişim motivasyonlarını, yaş ve kıdem yıllarına göre incelenmiştir ve 6-11 yıl kıdeme 

sahip 29-34 yaş grubunda yer alan sınıf öğretmenlerinin dijital yeterliklerinin ve motivasyonlarının 

yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Çalışmaya katılan öğretmenler, öğretimde dijital cihazları ve dijital içeriği kullanma sıklığının 

sorulduğu soruya, 1-10 arası puanlamada, en çok %28,2 ile 8 puan vermişlerdir. Aynı zamanda, 

‘Pandemi sonrası öğretim için dijital kaynak (dijital kaynak lisansı almak, kaynağı değiştirmek, 

uyarlamak, karmaşık, etkileşimli dijital kaynaklar oluşturma vb.) oluşturma yeterlilikleriniz ne kadar 

değişime uğradı?’ sorusuna ise en çok %18,2 ile eşit oranda 8 ve 9 puan vermişlerdir. İlgili konuda 

yapılan çalışmalara göre; Gündüzalp (2022), Covid 19 Salgınıyla Önemi Artan Dijital Okuryazarlılığa 

İlişkin Öğretmen Yeterliliklerinin Değerlendirilmesi konulu çalışmasında, Dijital Okuryazarlık Öz-

yeterliliği Ölçeği’ni kullanmıştır ve  ‘Öğretmenlerin dijital okuryazarlık becerilerinin ölçeğin boyutları 
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açısından değerlendirilmesinde üretim, kaynak kullanabilme ve destek boyutunda katılıyorum 

düzeyinde iken uygulama kullanabilme boyutunda kararsızım düzeyinde olduğu, öğretmenlerin 

belgeleri farklı formatlara çevirebilme, dijital ortama video yükleme, blog hazırlama, dijital harita 

kullanabilme gibi bilgisayar uygulamalarını kullanmada zorluk yaşadıkları söylenebilir’ demektedir. 

Araştırma sonuçlarını destekler nitelikteki bir diğer çalışmayı, Bal (2019), Öğretmenlerin Eğitimde 

Yeni Teknolojileri ve Web 2.0 Araçlarını Kullanımlarının Değerlendirilmesi konusunda yapmıştır. 

Çalışmaya Türkiye genelinden, 29 farklı branştan toplam 34.026 öğretmen katılmıştır. Okul öncesi 

öğretmenlerinin sayısı 3067’dir. Araştırma sonuçlarına göre; 5-10 yıl kıdeme sahip öğretmenlerin web 

2.0 araçlarını derslerinizde ya da ders dışı sunumlarınızda kullanım sıklığının diğer öğretmenlere 

oranla yüksek olduğu, okul öncesi öğretmenlerinin toplam 127 adet web 2.0 araçlarından 122 aracı 

kullanmayı tercih ettikleri sonucuna ulaşılmıştır. 

 

Öneriler 

Alan yazın araştırmasında, öğretmenlerin dijital yeterliliklerine ait görüşlerine yönelik çalışmaların 

olduğu fakat okul öncesi öğretmenlerinin dijital yeterliliklerine ait görüşlerine yönelik bir çalışmaya 

rastlanamamıştır. Bu sebeple yapılan çalışmanın alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  

Araştırma sonucunda, alan yazında rastlanan araştırma sonuçlarının aksine yaş ve kıdem yılı arttıkça, 

dijital yeterliliğin arttığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu açıdan bakıldığında öğretmenlerin dijital yeterlik 

kavramının tanımı ile ilgili olarak doğru ve kapsamlı bilgiye, eğitimler yoluyla ulaşması sağlanabilir. 

Öğretmenlerin dijital içerikleri kullanabilme, düzenleyebilme ve yeni içerik üretebilmeleri noktasında 

hizmetiçi eğitimler düzenlenebilir ve branşlara uygun planlamalar yapılabilir.  

Okullardaki teknik alt yapının iyileştirilmesi ve eğitime hazır hale getirilmesi sağlanabilir.  

Her araştırmada olduğu gibi bu araştırmada da sınırlılıklar mevcuttur. Çalışma grubunun gönüllü 

öğretmenlerden oluşması, 41 ve üzeri yaş aralığındaki katılımcı sayısı ile 11-20 yıl aralığında mesleki 

kıdem yılına sahip öğretmen sayısının fazla olması, çalışmaya katılmayan öğretmenlerin 

yeterliliklerinin öğrenilmesinin önüne geçmiştir. Bu anlamda daha geniş bir katılımcı sayısına 

ulaşılması sağlanarak benzer bir çalışma yapılabilir. 
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ÖZET 

Günümüz çağdaş armoni sistemlerinden biri olan Negatif Armoni, köklerini çoksesliliğin ortaya 

çıkmasından alır. Çoksesliliğin gelişmesi ile müzikteki hareket kabiliyeti artmaya başlamıştır. 

Organumlar ile duyulmaya başlayan çokseslilik; zamanla Missa, Motet daha sonra Kontrpuan ve 

Armoni gibi çokseslilik teknikleri ile popüler hale gelmiş, ortaya çıkan bu yeni teknikler bestecilerin 

müzikteki hareket kabiliyetini giderek arttırmıştır. Hareket kabiliyeti artan besteciler ise bu 

imkanlarını eserlerine yansıtmış ve zaman ile müzikal olarak giderek “karmaşıklaşan” eserler ortaya 

çıkmaya başlamıştır. Romantizmin ortaya çıkmasıyla beraber bu müzikal karışıklık, hatırı sayılır 

derecede ilerlemiş ve müzik teorisyenleri için analizi giderek zorlaşan besteler ortaya çıkmıştır. Bu 

durumun sonucunda dönem eserlerinde çokça bulunan atonal ses ve farklı akor bağlantılarını 

açıklamaya çalışan teorisyenler ortaya Armonik Düalizm Teorisi’ni atmıştır. Eski çağlardan bu yana 

gelişimini sürdüren düalizm felsefesinden ortaya çıkan Armonik Düalizm Teorisi, sesin alt ve üst 

doğuşkanlarının majör ve minörü meydana getirdiğini bu yüzden bu iki kavramı birbirini var eden iki 

zıt kavram olarak tanımlar. Literatürde Reimann’ın teorisi olarak geçen Armonik Düalizm’in 

felsefesinden etkilenen besteci Ernst Levy ise müziği ruh ve matematikle bağdaştırarak Kutupluluk 

Teorisi’ni geliştirmiş, Levy’nin çalışmalarını pratik uygulamalarda kullanan Steve Coleman 

çalışmalarında ilk kez Negatif Armoni Teorisi’nden bahsetmiştir. 

   Araştırmanın amacı Negatif Armoni kavramı ve tarihsel sürecini açıklayarak literatüre güncel 

çalışmalar katmak ve Armoni Eğitimi’ne katkı sunmaktır. Araştırma, Betimsel Tarama Modeli ile 

oluşturulmuştur. Konu ile ilgili yerli ve yabancı kaynaklar ile literatür taraması yapılmış, derleme 

metoduna uygun olarak bulgular ortaya konmuş, elde edilen veriler yorumlanmıştır. Verilerin analizi 

için “Autumn Leaves” adlı şarkı bulgularda ortaya konulan Negatif Armoni’ye uygun olarak 

armonilenmiş, sonuç ve tartışma kısmında sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Armoni, Negatif Armoni, Düalizm 

 

ABSTRACT 

Negative Harmony, one of today's contemporary harmony systems, takes its roots from the emergence 

of polyphony. With the development of polyphony, the mobility in music began to increase. 

Polyphony that started to be heard with organums; Over time, Missa, Motet later became popular with 

polyphonic techniques such as Counterpoint and Harmony, and these new techniques gradually 

increased the movement ability of composers in music. Composers with increased mobility have 

reflected these possibilities in their works, and works that have become increasingly "complex" 

musically with time have begun to emerge. With the emergence of romanticism, this musical 

confusion has progressed considerably, and compositions have emerged that have become increasingly 

difficult to analyze for music theorists. As a result of this situation, theorists trying to explain the 

atonal sound and different chord connections, which are very common in the works of the period, have 

put forward the Harmonic Dualism Theory. Harmonic Dualism Theory, which emerged from the 
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philosophy of dualism that has been developing since ancient times, defines the lower and upper parts 

of the voice as major and minor, so these two concepts are two opposite concepts that create each 

other. Composer Ernst Levy, who was influenced by the philosophy of Harmonic Dualism, which is 

referred to as Reimann's theory in the literature, developed the Polarity Theory by combining music 

with soul and mathematics, and Steve Coleman, who used Levy's work in practical applications, 

mentioned Negative Harmony Theory for the first time in his works. 

   The aim of the research is to explain the concept of Negative Harmony and its historical process, to 

add current studies to the literature and to contribute to harmony education. The research was created 

with the Descriptive Survey Model. Local and foreign sources and literature on the subject were 

searched, findings were presented in accordance with the compilation method, and the obtained data 

were interpreted. For the analysis of the data, the song "Autumn Leaves" was harmonized in 

accordance with the Negative Harmony revealed in the findings and presented in the conclusion and 

discussion section. 

Keywords: Harmony, Negative Harmony, Dualism 

 

GİRİŞ 

Çoksesliliğin Ortaya Çıkışı 

Günümüz çağdaş armoni sistemleri köklerini çokseslilikten alır. Kabaca 10. Yüzyıldan 13. Yüzyıla 

kadar olan dönem Orta çağ Avrupa’sında çoksesliliğin ortaya çıktığı ve gelişim gösterdiği dönemdir 

(Say, 2022, s.83).  Ulaşılabilen ilk çokseslilik örneği 10. Yüzyılda Huckbold adlı keşişin kitabında 

anlatılan “Diaphonie”dir. Diaphonie, orta çağda iki sesin birbirleri ile olan uyumuna verilen isimdir. 

Bu uyumu kullanarak yapılan müziklere organum denmiştir (Selanik, 2010, s.67). 

Organum, contus firmus (ana melodi) ile ikinci sesin birlikte tonik seste başlayıp dörtlü aralıklar ile 

devam eden sonunda ikinci sesin yine contus firmus ile tonikte birleşmesiyle ortaya çıkan müzik 

biçimidir. İlerleyen zamanlarda partiye contus firmus ile sekizli aralıkta olan üçüncü ses eklenmiş 

olması organumlarda dörtlü ve beşli aralıklarla çokseslilik yapıldığını göstermiştir (Hodeir, 1951 s.77).  

Organumlar 12. Yüzyıl gotik dönemde kontrpuan tekniğinin ortaya çıkması ile gelişim 

göstermişlerdir. Organumların gelişmi, Notre-Damne Okulu’nun her ikiside din adamı olduğu tahmin 

edilen “usta organumcu” Leonin ve öğrencisi “büyük” Perotin’e atfedilir. Leonin “Magnus Liber 

Organi” adlı iki sesli şarkıların yer aldığı kitabı yayınlarken Perotin çoksesli müziğe kromatizm ve 

imitasyon gibi teknikleri katmış, üç ve dördüncü partileri ileri düzeyde kullanmıştır. Toplumda din 

felsefesinin yükselişi, Notre-Damne Okulu gibi akımlarla çoksesli müziğin teorik gelişimini 

hızlandırmıştır (Say, 2022, s.98). 

Avrupa’da din felsefesinin yükselişi sonunda haçlı seferlerine yol açmıştır. Bu savaşlar toplumlar arası 

sosyokültürel etkileşimi sağlanmış, doğu müziği kültür ve çalgılarının troubadourlar (gezgin ozan) ile 

Avrupa’ya yayılması kilise dışı müziği canlandırmıştır. Bu durum ortaya Ars nova (yeni sanat) 

akımını çıkarmış, öncüsü olan Philippe de Vitry (1285-1361) ölçülerin kuvvetli zamanlarında üçlü ve 

altılı aralıkları da kullanarak insanlara majör ve minör tınıları aşılamış, yeni getirdiği ritim yapısı 

“izoritim” ile gelenekle olan bağların koparılmasının habercisi olmuştur. İzoritim tekniğini daha ileri 

taşıyan Guillaume de Machaut (1300-1377) din dışı parçalarının yanı sıra farklı dini temalar kullandığı 

dört sesli “missa”sı yatay seslerin dikey olarak akorları ortaya çıkarması armoni yazısının habercisi 

olarak kabul edilir (Mimaroğlu, 1995, s.23-25). 

Armoni henüz ön planda değilse de polifoninin tüm müzik biçimlerine girmesiyle gelişimini 

sürdürmüştür. 15. Yüzyılın ikinci yarısı Rönesans’ın etkilerinin müzikte görülmeye başlamasıyla 

Flaman Okulu temsilcileri, geliştirdikleri teknikleri ile kontrpuanın ifadesini yumuşatmış, buna karşın 

yatay polifoniyi hala kontrpuanın kurallarına göre uygulamışlardır. Özellikle Franco-Flaman besteci 

Jacob Obrecht’in (1450-1505) eserlerinde kadans ve akorlarda kontrpuan (yatay seslendirme) yerine 

Armoni’nin (dikey seslendirme) ön plana çıkmaya başladığı görülmektedir (Selanik, 2010, s.72-73). 
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Kontrpuan ve Armoni 17. Yüzyıl barok çağın önemli çokseslendirme yöntemlerinden biri olmuştur. 

Kontrpuanla iç içe kullanılan Armoni, çağ boyunca gelişimini sürdürmüştür (Cangal, 2019, s.13). Bu 

dönemde besteciler tarafından Homophonie ve Kontrapuntal müzik kullanıldığı görülmektedir. 

Homophonie, ana melodinin ön plana çıkıp, diğer seslerin eşlik düzeyinde kalmasıdır. Bu yöntem 

dönemin müzikal algısında melodiye verilen önemin arttığını göstermekle birlikte tonalitenin 

kullanımı çokseslilikte dikey düşünmeyi (Armoni) getirmiştir (Selanik, 2010, s.86). Felsefe, bilim ve 

matematikte olan gelişmeler müziğe de yansımış, özellikle çalgısal ve teorik anlamda gelişim 

görülmüştür. Dönemin müzikal gelişmelerinin başında modal sistemden tonal sisteme geçiş 

gelmektedir. 24 tonun kullanılmaya başlanması ile bestecilerin armonik hareket ve bununla birlikte 

duygusal ifade olanakları artmıştır (Say, 2022, s.290). Barok dönemin kontrapuntal ve armonik 

müziğinde süslü, gösterişli ve uzun cümleler ön plana çıkmıştır. 

18. yüzyıl Fransa’sında ortaya çıkan Rokoko adlı yeni müzik biçimi, gösterişli ve süslü barok 

müziğine karşı, klasik müziğin benimseyeceği netlik ve sadeliği getirerek barok dönemi bitirmiştir. 

Rönesans’ta ortaya çıkan özgürlükçü akımın ortam hazırlaması ile 18. yüzyıl toplumunda barış ve 

uygarlık ortamı arayışları, hümanizm ile özdeşleşen Antikite’ye atfedilmiş, ortaya “klasisizm” akımı 

çıkmıştır (Yarman, 2013, s.3-4). 

Klasisizm akımı müzikte klasik dönemi ortaya çıkarmış, Armoni, klasik dönem boyunca kontapuntal 

yazı yerine tercih edilmiştir. Bu dönemde süslü ve gösterişli anlatıma tepki olarak sade ve anlaşılır bir 

müzik anlayışı benimsenmiştir (Selanik, 2010, s.148). Klasik dönem anlayışı, yatay çokseslilikten 

uzaklaşarak eşlikli ezgilerin ön plana çıkmasıyla tonik-dominant ve tonik-sudominant akor 

bağlantılarının kullanıldığı ve tonalitenin önem arz ettiği bir müzikal anlayış olarak görülmektedir 

(Paşaoğlu, 2012, s.11). 

Romantizm ile bestelerde kullanılan akor bağlantıları ilerleyen zamanlarda çeşitlenmiş, ezgi daha önce 

olmadığı kadar önem kazanmaya başlamıştır. Romantik Armoni’de, Klasik Armoni’de görülen 

kromatizm, alterasyon ve anarmonik sesler ön plana çıkmıştır. Sekvens ve modülasyon gibi tekniklerle 

tona ve akora yabancı seslere gidilebilmesi ve dinamiklerin yoğun kullanımı ile bestecilerin ifade gücü 

artmıştır. Romantizm çağı bireyde özgürlük ve eşitlik kavramlarını ön plana çıkarmış fantezi, hayal 

gücüyle birlikte yoğun duyguların ve öznelliğin ifadesini doğurmuştur (Selanik, 2010, s.178; Eytemiz, 

2020, s.16) 

 

Armonik Düalizm’in Ortaya Çıkması 

19. yüzyıl da öne çıkan özgürlükçü ve romantik ortamın müziğe yansımaları kuralların yıkılması ve 

hayal gücünün ön plana çıkması olmuştur. Besteciler form ve genel armonik kurallara odaklanmak 

yerine, eserlerine hayal güçlerini yansıtmışlardır. Müzik teorisyenleri kalıp ve kurallar olmaksızın 

akorların birbirlerine bağlandığı bu besteleri kuramsallaştırmaya çalışmışlardır. Bu durum müzikte 

Armonik Düalizm’i ortaya çıkarmıştır (Haller, 2020, s.5).  

Armonik Düalizm, minörün majörün karşıtı veya aynadaki yansıması olduğunu söyleyen kavramdır. 

Alt ve üst doğuşkanlar ile ortaya çıkan seslere göre minör üçlüyü majör üçlünün tersi olarak 

açıklamıştır (Haller, 2020, s.6). Bir ses fenomeni olarak üst ve alt doğuşkanlar, cisimden titreşim yolu 

ile çıkan güçlü sese göre daha hafif duyulan diğer seslere denir. Bir titreşim kaynağı yalnızca aynı 

frekanstaki cisimleri değil, kendi frekansının belirli oranında olan frekansları da harekete geçirir 

(Cebe, 2020, s.71).  Bu frekanslar bir telin 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ve 1/6 oranında bölünmesi ile oluşan 

doğuşkanlardır. Tel bölünmesi ile doğuşkanların oluşumu ve değerleri şekil 1 ve 2’de 

gösterilmektedir: 
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Şekil 1. Pisagor’a göre telin bölünmesi ile doğuşkan oluşumu (Haller, 2020) 

Şekil 2. Do notasının üst doğuşkanları (Araz, 2020) 

Pisagorcular gibi Jean-Philippe Rameau’da (1683-1764) temel sese ait frekansın tamsayı katlarının, 

doğuşkan frekansları olduğunu ortaya koymuştur. Bu frekansların tümü doğuşkan dizisini oluşturur 

(Shah, 2010, s.33; Kaya, 2021, s.41). Üst doğuşkanlar serisi içinde oktav, beşinci ve büyük üçlü 

aralıkların temel ses ile olan uyumu majör üçlü kavramını ve alt yapısını oluşturmuştur. Üst 

doğuşkanlar ile ortaya çıkan majör üçlünün temel sesi ve üreteci aynı olmasına karşın alt doğuşkanlar 

ile ortaya çıkan minör üçlünün temel sesi ile üreteci farklı olmuştur. Majör üçlü kavramı teorisyenler 

tarafından üst doğuşkanlar ile açıklansa da minör üçlü kavramını kuramsal bir temele oturtmak müzik 

teorisyenleri için bir sorun olmuştur (Haller, 2020 s.8). Teorisyenler minör üçlünün açıklanması için 

kromatik değişiklik ve Armonik Ters Çevirme teorilerini önermişlerdir (Levarie, 1992, s.29). 

Doğuşkanlar kuramına göre üretilen majör ve minör üçlülerin temel ve üreteç sesleri şekil 3’te 

gösterilmiştir:  

 

Şekil 3. Majör (solda) ve minör (sağda) üçlüleri oluşturmak için üst ve alt doğuşkanlar (Haller, 2020) 

Kromatik değişiklik teorisi majör aralıktan bir yarım ton pesleşerek minör bir aralık üretildiğini öne 

sürmüştür. Bu görüş o dönemde minör aralığın doğal yollar ile üretimini açıklayamaması ve minör 

üçlüyü majör üçlü temelinde açıklamaya çalıştığından teorisyenlerce eleştirilere maruz kalmıştır 

(Haller, 2020, s.10-11). 

Rameau tarafından ortaya atılan Armonik Ters Çevirme teorisi düalist bir teori olarak, majör üçlünün 

on iki ve on yedinci üst doğuşkanlar tarafından, minör üçlünün ise on ikinci ve on yedinci alt 

doğuşkanlar tarafından oluşturulduğunu öne sürmüştür. Majör ve Minör aralıkların doğrudan temel ses 

ile ilişkili olması gerektiğini öne süren Rameau’nun bu düşüncesi onu düalist ilkeye götürmüştür. 
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Düalizmin bir diğer temsilcisi olarak Moritz Hauptmann (1762-1868) kabul edilir. Düalizmi savunmak 

için teorisini doğa bilimlerine dayandırmak yerine felsefi temellere dayandırarak, doğa bilimlerini 

yetersiz kılmaya çalışmıştır. Minör üçlüyü, majör üçlünün simetrik zıttı olarak açıklayan bir teori 

geliştirmiştir. Hauptmann çalışmalarında minör üçlünün, ters bir majör üçlü olduğu düşünüldüğünde 

bu durumun iki akor arasında olan negatiflikten kaynaklanması gerektiğini ifade etmiştir (Hauptmann 

1888, s.16-17). 

19. yüzyıl Armonik Düalizm’in savunucusu Hugo Reinmann’dır. Reinmann çalışmalarında Armonik 

Düalizm’in kuramsal alt yapısı ile beraber alt doğuşkanların varlığını ispatlamaya çalışmıştır 

(Jorgenson, 2014, s.40). Reinmann’ın Armonik Düalizm teorisinin önündeki en büyük engel alt 

doğuşkanların akustik yolu ile ispatlanamamsıdır. 1875 yılında yapılan “moonshine” deneyi ile temel 

sesin alt doğuşkanlar ile aynı dalga boyunda bulunmadığının ortaya çıkması Armonik Düalizm 

teorisinin doğa bilimleri açısından çöküşü olmuştur (Kim 2003, 92). 

 

Kutupluluk Teorisinin Ortaya Çıkması 

Armonik Düalizm’in geç romantik dönemde ortaya çıkmasından sonra etkisi devam etmiş, teorisyen 

Ernst Levy (1895-1985) üzerinde etkisini bırakmıştır. Levy, Riemann’ın düalizm yolundan gitmiş 

ancak teorisini akustik yerine ruhsal ve matematiksel temellere dayandırmıştır (Haller, 2020, s.). Levy 

(1985) bu görüşünü “Müzik, bazı çağdaş akustikçilerin inanmamızı istedikleri gibi, "havada olan bir 

şey" değildir. Bu, ilk ve son olarak ruhta olan bir şeydir” (s.3) diyerek ifade etmiştir. Armonik 

Düalizm’in en büyük sorunu olan alt doğuşkanların fiziksel varlığını reddetmensine karşın ruhun 

içinde müzikal olarak var olduğunu savunmuştur (Levarie ve Levy 1980, s.51). Bu sayede majör ve 

minör üçlülerin, bir sesin eşdeğer kavramları olduğunu savunarak Armonik Kutupluluk Teorisi’ni 

oluşturmuştur. 

Levy’nin kitabı A Theory of Harmony’de Kutupluluk teorisi, temel sesi üreteç kabul ederek üst 

doğuşkanların pozitif dizileri, alt doğuşkanların ise negatif dizileri ortaya çıkardığını ileri sürmüştür. 

Levy, on iki tonlu sistemde herhangi bir tonun üreteç işlevi göreceğini ve seçilen tonun negatif ve 

pozitif dizilerini ortaya koyan Pisagor tablosunu geliştirmiştir (Haller, 2020, s.33). Levy’nin pozitif ve 

negatif dizileri gösterdiği Pisagor tablosu şekil 4’te gösterilmektedir: 

Şekil 4. Levy’nin pisgor tablosu (Haller, 2020) 
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Tabloda üreteç ses, minör ve majör bir tonun merkezinde olduğundan ton dereceleri konumlarına göre 

merkeze doğru manyetik çekim etkisine maruz kalırlar. Bu bağlamda akorlar üreteç ses etrafında 

pozitif ve negatif iki karşıt yönde dönmektedir (Levy, 1985, s8). Pozitif yönlü majör akorlar (C, G, D 

vb.) ve negatif yönlü minör akorlar (Fm, Bbm, Ebm vb.) tonal merkeze (C) gitmek isterken, pozitif 

yönlü minör ve negatif yönlü majör akorlar tonal merkezden uzaklaşarak zıt yönlü bir karaktere 

sahiplerdir (Haller, 2020, s.41). 

Levy, kutupluluk teorisinde, tonal merkezi üreteç kabul ederek zıt yönlü majör ve minör akorlar 

oluşturmak için eksen noktası belirlemiştir. Bu eksen noktasını üreteç üzerine koyarak her akoru 

negatife yansıtmıştır. Majör gamın yansıtılması ile minör gamın ortaya çıkması Ayna Armonisi’ni 

(tekniğini) oluşturmuştur (Haller, 2020, s.45). Ayna Armoni’si ile pozitif dizinin yansıtılması şekil 

5’te gösterilmektedir: 

Şekil 5. Ayna Armonisi ile Sol majör akorunun üreteç eksene yansımasıyla sol frigyan (do minör) 

oluşumu (Haller, 2020) 

Bu teknik ile üreteci eksen kabul ederek yansıtılan Sol majör gamından Sol Frigyan (Do minör) gamı 

elde edilmiştir. Bu bağlamda Sol Frigyen dizisi Do minör dizisi ile aynı tonal arızalara sahip olmasına 

karşın tek fark gamların temel sesidir. Buna göre minör gamın aynalanmış görüntüsü majör bir gamı 

ortaya çıkarmıştır. Levy’nin “A Theory of Harmony”de yayınladığı yalnızca majör ve minör 

tonalitelerde geçerli bu fikirleri sanatçılar arasında pratik uygulamalara dönüşürken 1980’lerde Steve 

Coleman, çalışmalarında armonik kutupluluğu kullanmış ve ilk kez Negatif Armoni terimini 

yayınlayan kişi olmuştur (Haller 2020, s.44-45). 

Negatif Armoni 

Negatif Armoni, kutupluluk teorisinde bahsedilen ve yalnızca majör ve minör tonaliteler için geçerli 

olan uygulamaları daha kapsamlı hale getirmiştir. Bu durum Negatif Armoni’nin uygulanmasını 

kolaylaştırmıştır. Ayna Armoni’si ile benzerlikleri olsa da kolay uygulanabilirlik Negatif Armoni’nin 

yaygınlaşmasını sağlamıştır. 

Coleman’ın ortaya koyduğu simetrik hareket konsepti, temel sesin oluşturduğu tonu dışarı doğru 

yansıtmaya yarayan bir eksen noktası belirlemiştir. Tonal veya modal gamı yansıtmak için tonik ve 

dominant olmak üzere iki üreteç kullanmış, eksen noktasını minör ve majör üçlünün arasındaki 

frekansa yerleştirmiştir. Bu durum Negatif Armoni ile Ayna Armoni’sini birbirinden ayırmaktadır 

(Coleman, 2015). 

Yöntem 

Araştırmanın amacı Negatif Armoni kavramı ve tarihsel sürecini açıklayarak, literatüre güncel 

çalışmalar katmak ve Armoni Eğitimi’ne katkı sunmaktır. Araştırma betimsel tarama modeli ile 

oluşturulmuştur (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz, Demirel, 2021 s.25). Konu ile ilgili yerli 

ve yabancı kaynaklar ile literatür taraması yapılmış, derleme metoduna uygun olarak bulgular ortaya 

konmuş, elde edilen veriler yorumlanmıştır. Verilerin analizi için “Autumn Leaves” adlı şarkı 

bulgularda ortaya konulan Negatif Armoni’ye uygun olarak armonilenmiş, sonuç ve tartışma kısmında 

sunulmuştur. 

Bulgular ve yorum 

Simetrik Hareket Konsepti 

Coleman’ın simetrik hareket konseptine göre tampere sistemde tonik ve dominant seslerden eşit 

hareketler ile tonun merkezine yaklaşılır, yeterince yaklaştıktan sonra daha fazla yaklaşma hareketi 

mümkün olmaz ve sesler küçük ikili aralıkta çarpışır. Eksen, çarpışan bu iki sesin arasındaki frekanstır 

(Coleman, 2015).  Simetrik hareket konsepti ile eksen sesin bulunması ve eksen sese göre pozitif 

dizinin yansıması şekil 6 ve 7’de gösterilmektedir: 
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Şekil 6. Coleman’ın simetrik hareket konseptine göre tonik ve dominant dereceler ile eksen noktasını 

belirlemesi (url-1). 

Şekil 7. Coleman’ın simetrik hareket konseptine göre do ve sol üreteçleri tarafından mi- mi bemol 

eksenin belirlenmesi (Haller, 2020). 

Bu teknikle Do majör tonik akoru mi-mi bemol eksen noktası üzerinden yansıtıldığında, do sesi sol, 

mi sesi mi bemol ve sol sesi do sesine yansımaktadır. Sonuç olarak do majör akorunun mi-mi bemol 

ekseninden yansıması do minör akorunu oluşturmuştur. Bu bağlamda kutupluluk teorisi ve Negatif 

Armoni her ne kadar aynalanmış akorların tonal merkeze çekilmesinden bahsetse de eksenlerin farklı 

alınması negatif dizilerin farklı çıkmasına sebep olmuştur (Haller, 2020, s.47) 

 

Pozitif ve Negatif Diziler 

Negatif Armoni’ye göre bir diziyi negatifine yansıtmak için beşliler çemberinde tonik ile dominant ses 

arasından başlayıp çemberi yarıya bölecek şekilde eksen çizgisi çizilir. Çemberdeki her notanın 

eksendeki karşılığı negatif yansımasıdır. Pozitif sıradaki bir akorun negatif yansıması akorun sol 

tarafına kısa çizgi (-G) çekilmesiyle gösterilmiştir (Paşaoğlu, 2022, s.22-23). Pozitif bir dizinin 

negatifini almak için eksen çizgi ile bölünen beşliler çemberi şekil 8’de gösterilmektedir: 

 

Şekil 8. Beşliler çemberinde mi-mi bemol ekseninde Do dizisi seslerin negatif karşılıkları (url-2) 

Şekil 8’de görülen beşliler çemberine çizilen bu eksene göre seslerin mavi okla gösterilen karşılıkları 

negatif hallerini gösterir. Buna göre dizinin I. Derecesi (do) V. Derecesi (sol) ile, II. Derecesi (re) ise 

IV. Derecesi (fa) ile yer değiştirirken diğer dereceler çemberde görülen karşılıkları ile yer değiştirir.  

Bu değişmeler olurken tonik akorun kök sesi değişmez. Yeni oluşan negatif dizinin kök sesi pozitif 
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diziyle aynıdır.  Bu durum, merkez kök sesin hem negatif hem de pozitif tarafa çekim etkisi 

uygulayarak bütün derecelerin üzerinde etki oluşturmasını sağlamıştır. Pozitif taraftaki akolar yukarı 

doğru oluşturulduğundan aşağı doğru, negatif taraftaki akorlar ise aşağı doğru oluşturulduklarından 

yukarıda kalan toniğe doğru çekim etkisine maruz kalırlar (Haller, 2020, s.37). 

 

Tablo 1. 

Pozitif ve negatif dizilerin dereceleri 

  

 

 

 

 

Tablo 1 incelendiğinde, pozitif dizinin negatif dizideki karşılıkları görülmektedir. I. Derece her iki 

dizide de temel ses olan “do” sesi olurken, II. Derece pozitif dizide “re” negatif dizide “si-bemol”, III. 

Derece pozitif dizide “mi” negatif dizide “la-bemol”, IV. Derece pozitif dizide “fa” negatif dizide 

“sol”, VI. Derece pozitif dizide “la” negatif dizide “mi-bemol” ve VII. Derece pozitif dizide “si” 

negatif dizide ise “re” sesi olarak değişmiştir. Bu durum bir dizinin akorlarını ve derecelerini de 

etkilemiştir. Eksen sese göre tonik akorun yansıması şekil 9’da gösterilmektedir: 

Negatif Akorların Oluşumu 

Şekil 9. Eksene göre tonik akorun negatif yansıması. 

Şekil 9’da görülen tonik “do majör” (C) (solda) akoru eksen ile yansıtılmış ve negatif akoru (-C) 

(sağda) ortaya çıkmıştır. I. Derece olan “do” temel sesi yansıması sonucu “sol”, III. Derece olan “mi” 

sesi yansıması sonucu “mi-bemol” ve V. Derece olan “sol” sesi yansıması sonucu “do” sesi ortaya 

çıkmıştır. Sonuç olarak Do majör (C) akorunun yansıması Do minör (Cm) akorunu ortaya çıkarmıştır. 

Şekil 8’de görülen beşliler çemberine göre do majör dizisi derecelerinin eksen üzerinden yansıtılması 

ve sonucunda oluşan negatif dereceleri şekil 10’da gösterilmektedir: 

Şekil 10. Do majör dizi ve akorlarının negatif dizi ve akorları (Balan, 2018) 

 

Dereceler  I II III IV V VI VII 

Pozitif Dizi C D E F G A B 

Negatif Dizi C Bb Ab G F Eb D 



6th INTERNATIONAL EDUCATION AND INNOVATIVE SCIENCES CONGRESS 

(November 24-25, 2022 / Burdur Mehmet Akif Ersoy University) 
 

420 

Negatif Dereceler ve Kadanslar 

Bir tonalitenin etkisini tam anlamıyla hissedilmesi için dizinin tonik, sudominant ve dominant 

dereceleri üzerine kurulmuş akorların duyurulması gerekir bu üç akorun birbirine bağlanmasına tam 

kadans denmiştir (Cangal, 2019, s.96). Bir tonalite negatif eksene yansıtıldığı zaman dereceleri de 

yansımaktadır. Do majör bir tonaliteyi duyurmak için gerekli olan do majör (I), fa majör (IV) ve sol 

majör (V) akorlarının negatif eksene yansıması do minör (I), sol minör (IV) ve fa minör(V) şeklinde 

olacaktır. Bunun sebebi do majör tonalitesinin dominantı olan Sol majör akorunun “si” sesi, kök ses 

“do”ya gitmek isterken, negatif dominant fa minör akorunun la bemol sesi, dizinin iki üretecinden biri 

olan “sol” sesine gitmek istemesidir. Pozitif ve negatif tam kadans örnekleri şekil 11’de 

gösterilmektedir: 

 

Şekil 11. Pozitif (solda) ve negatif (sağda) dizilerde tam kadans örneği 

Tonik (I), sudominant (IV) ve dominant (V) dereceleri bir tonalitenin ana akorlarını oluşturur. Bunun 

yanında II., III., VI., ve VII. Gibi yan dereceler ise duruma göre temel derecelerin yerine geçebileceği 

gibi onlardan önce veya sonra kullanılarak, temel derecelerin etkilerini güçlendirmede kullanılırlar 

(Cangal, 2019, s.168). Bir kadansta temel derecelerin yanında yan dereceleri kullanmak kadansın 

genişletilmesi anlamına gelir. Bir tonalitenin negatifi dizisinde genişletilmiş kadans uygulanarak 

negatif tonalite etkisi arttırılabilir. Pozitif ve negatif dizilerde genişletilmiş kadans örnekleri şekil 

12’de gösterilmektedir:  

Şekil 

12. Pozitif (üstte) ve negatif (altta) dizilerde genişletişmiş kadans örneği. 

Şekil 12’de görülen genişletilmiş kadansta sırasıyla “do majör”, “la minör”, “fa majör”, “re minör” ve 

“sol majör” akorlarının eksenden yansıtılması sonucu negatif akorları, yine sırasıyla “do minör”, “mi-

bemol majör”, “sol minör”, “si-bemol majör” ve “fa minör” olarak elde edilmiştir. 
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Modal Dizilerde Parlaklık 

Klasik Batı Müziğinde kullanılan diyatonik diziler eski Yunanlıların kullandığı modal dizilere dayanır. 

Mod ise dizide kullanılan aralıkların farklı şekillerde birbiri ardına gelmesidir. Modal diziler eski 

çağlarda farklı sayılarda olsalar da zaman içerisinde gelişim göstermiştir. Günümüzde lokriyen, 

frigyen, aolyen, iyonyen, doryen, miksolidyen ve lidyen olmak üzere yedi mod sıklıkla 

kullanılmaktadır (Karaaslan, Özgür, 2021, s.412; Nacakcı, Canbay, 2015, s.319) 

Yapılan çalışmalar, modal bir dizinin negatif eksene yansıtılması sonucu parlaklık olarak zıttı olan 

diğer modal diziyi verdiğini ortaya koymuştur (Paşaoğlu, 2022, s.26). Dizi ve akorların parlak ve 

karanlık olmaları dizi içindeki derecelerin ilişkilerine göre değişebilir. Slatko (2019) çalışmalarında 

“yarım aralıklar kökten ne kadar uzaksa Armoni o kadar parlak olur” şeklinde ifade etmiştir. Bu 

durum akolar için de geçerlidir. Arttırılmış bir akor majöre göre, majör bir akor minöre göre daha 

parlak ve eksiltilmiş bir akorda hepsinden daha karanlıktır. Duygusal olarak, akorların “mutlu” veya 

“mutsuz” oluşu özneldir. Ancak tanımdaki “parlak” ve “karanlık” terimleri bestelerdeki ifadenin 

anahtarları olarak kullanılmıştır (Brister, 2019, s.7). Bu bağlamda modalite sistemini oluşturan modlar, 

tek bir kök ses üzerinde yeniden oluşturulduğunda aldıkları değiştirici işaretlerin sayılarına göre 

modların parlaklık seviyeleri karşılaştırılabilir. Modların “do” kök sesiyle yeniden oluşturulması şekil 

13’te gösterilmektedir:  

 

Şekil 13. Modların “do” kök sesi üzerinden yeniden oluşturulmaları 

Modların aldıkları değiştirici işaret sayısına göre sıralanmaları parlaklık sıralamasını vermiştir (url-3). 

Bu durumda her modun dereceleri negatif eksene yansıtıldığında İyonyen modunun negatifi aolyen 

modunu, doryen modunun negatifi miksolidyen modunu, frigyen modunun negatifi lidyen modunu 

lidyen modunun negatifi frigyen modunu, miksolidyen modunun negatifi doryen modunu, aolyen 

modunun negatifi iyonyen modunu oluşturur (Paşaoğlu, 2022, s.26). Modların aldıkları değiştirici 

işaret sayısına göre parlaklık sıralamaları şekil 14’te gösterilmektedir: 
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Şekil 14. Modların aldıkları değiştirici işaretlere göre sıralanmaları (Slatko, 2019) 

Negatif Armonileme Denemeleri 

Autumn Leaves üzerinde yapılan armonik analiz sonucu şarkı genel anlamda minör marş armoni 

üzerinden ilerlediği ve kullanılan akorların genellikle yedili akorlar olduğu görülmektedir. Şarkısı la 

minör (aolyen) tonaliteye sahip 4/4 zamanlı şarkıdır. Beşliler çemberinde eksen frekans do- do diyez 

aralığı kabul edilmiş, şarkının hem ezgi hem eşliği Negatif Armonilenmiştir. Örnek 2’de Negatif 

Armonileme sonucu şarkının tonalitesi la minörden (iyonyan) parlaklık olarak zıttı olan la majöre 

(iyonyan) geçtiği görülmüştür. Autumn Leaves şarkısı armonilenmesi şekil 15’te gösterilmektedir: 

 

 

Şekil 15. Autum Leaves şarkısı armonilenmesi (ek-1). 

Şarkı tonunun eksen sesi do- do-diyez aralığı olarak belirlenmiş, tüm nota ve akorlar bu eksen 

üzerinden negatif diziye yansıtılmıştır. Ton dereceleri negatif diziye göre yazılmıştır. Elde edilen 

sonuçlar şekil 16’da gösterilmektedir: 
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Şekil 16. Autumn Leaves şarkısının Negatif Armonilenmesi (ek-2). 

Negatif Armoni’nin popüler şarkılarda kullanılabilirliğine örnek teşkil etmesi açısından şekil 17’de, 

şekil 15 ve 16’dan yola çıkılarak, şarkının eşliği hem negatif hem de Klasik Armoni ile 

armonilenmiştir. Kullanılan Karma Armoni ile Negatif Armoni’nin, şarkının ezgisi değişmeden de 

kullanılabileceğine örnek teşkil etmesi amaçlanmıştır. Karma Armoni ile armonilenen Autumn Leaves 

şarkısı şekil 17’de gösterilmektedir: 
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Şekil 17. Klasik ve Negatif Armoni’nin birlikte kullanımı ile Autumn Leaves’in karma armonisi (ek-3). 

Autumn Leaves şarkısı Karma Armonilenirken, Klasik Armoni’de temel derecelerin durucu ve 

yürüyücü özelliğinin yanı sıra negatif derecelerin de bu özellikleri kullanılmıştır. İki pozitif temel 

derece arasına öncü ses olarak negatif akor getirilmiştir. Şekil 17’de birinci, üçüncü ve beşinci 

ölçülerde Negatif Armoni’nin bu kullanımına örnek bulunabilir. Diğer yandan altıncı, yedinci ve 

sekizinci ölçülerde negatif akorların kullanılması, negatif derecelerin pozitif temel derece özelliklerini 

“tersten” yansıtmasına örnek olarak gösterilebilir.   

Yapılan çalışmalarda, pozitif dizinin negatif dizisini bulmak için seçilen şarkının tonunda beşliler 

çemberi kullanılmış, armonileme yapılırken negatif akorların hem iki temel derece arası geçiş hem de 

negatif temel derece olarak kullanıldığı görülmüştür (Haller 2020, s.48). 

Sonuç ve Tartışma 

Yapılan derleme araştırması kapsamında Negatif Armoni, tonal ve modal diziler üzerinde açıklanmaya 

çalışılmıştır. Negatif Armoni’nin daha anlaşılabilir olması için kadans örnekleri verilmiş, çoksesliliğin 

ortaya çıkışından itibaren tarihsel süreç incelenerek Negatif Armoni Teorisi irdelenmeye çalışılmıştır. 

Negatif Armoni ile Negatif Armoni’nin oluşumunda etkili olan Ayna Armonisi’nin uygulama alanında 

farklı sonuçlar ortaya çıkardığı düşünülmektedir. 

Negatif Armoni’nin uygulanışını ifade etmek amacıyla seçilen “Autumn Leaves” adlı örnek şarkı üç 

farklı şekilde armonilenip düzenlenmiştir. Bu düzenlemeler Klasik Armoni, Negatif Armoni ve hem 

Klasik Armoni hem de Negatif Armoni’nin kullanıldığı “Karma Armoni” ile armonilenmişlerdir. Bu 

düzenlemeler ile Klasik Armoni’ye göre armonilenmiş ezgi ve eşlikte, Negatif Armoni’nin 

kullanımına ayrı ayrı örnek gösterildiği düşünülmektedir.  

Ahn (2021) çalışmalarında Jacob Collier ve Herbie Hancock gibi müzisyenlerin özellikle caz müzikte 

Negatif Armoni kullandıklarını, bu yöntem ile ortaya çıkan birbirine zıt pozitif ve negatif iki diziyi 

tonun merkezine gitmeyi sağlayan yeni yollar olarak gördüklerini ifade etmiştir. 

Yapılan çalışmalarda, Negatif Armoni Teorisine göre tonun negatif dizisini bulmak için eksen sesin 

simetrik hareket konsepti ile mevcut tonun tonik ve dominant sesleri arasında konumlandırıldığı 

görülmüştür (Haller, 2021; Brister, 2019). Buna karşın Croteau (2017) çalışmalarında minör 

tonalitenin negatif dizisini bulmak için tonalitenin ilgili majörünün beşliler çemberini kullanmış, bu 

durum negatif dizi ve akorların teoridekinden farklı çıkmasına sebep olmuştur. Negatif Armoni 

Teorisine göre; La minör bir şarkıda eksen ses olarak “do- do-diyez” aralığı belirlenirken, Croteau La 

minör tonunun eksen sesini “mi- mi-bemol” aralığında belirlemiştir. 

 

Öneriler 

Negatif Armoni gibi çağdaş armoni sistemlerinin irdelenmesi dünyadaki çağdaş müziği anlamak ve 

yeni teorilerin keşfedilmesi yolunda önemli birer adımdır. Kuram ve bestecilerin bu konuda daha çok 

örnekler vermesi Türkiye’deki müzik eğitiminin gelişme hızını arttıracağı düşünülmektedir. 

Gelecekte Müzik Eğitimi sayesinde yeniden armonileme çalışmalarının daha da önem kazanacağı 

düşünülmektedir. Bu bağlamda yeniden armonileme tekniklerinden biri olan Negatif Armoni ile ilgili 

çalışmaların artmasının bu alana katkı sağlayacaktır. 

Türkiye’de Negatif Armoni Eğitimi’nin yaygınlaşmasıyla bireylerin müzikal analiz ve eşlik 

becerilerinin doğrudan ve olumlu yönde etkileneceği düşünülmektedir. 
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ÖZET 

Bu araştırmada, Güzel Sanatlar Liseleri öğrencilerinin Türk ve Batı Müziği Çalgıları Gitar dersi 

sınavlarındaki performanslarını objektif bir biçimde ölçmeyi sağlayacak bir dereceli puanlama 

anahtarı geliştirmek amaçlanmıştır. Çalışma ile oluşturulan ölçme aracı ve bu aracın sınavlarda 

kullanılması; performansın nesnel bir biçimde değerlendirilebilmesine, sınav performansı ile ilgili 

geribildirimlerin öğrenciye verilebilmesi, bu liselerde gerçekleştirilen sınavlarda ölçme ile ilgili 

birlikteliğin sağlanması dolayısı ile eğitim öğretimin bu sonuçlar doğrultusunda düzenlenebilmesi 

konusunda sağlayacağı katkılar açısından önemlidir. Bu araştırma, Güzel Sanatlar Liselerinde çalgı 

eğitimi yarıyıl sonu sınavlarında öğrenci performanslarını değerlendirmek amacıyla geçerliği ve 

güvenirliği yüksek olan bir ölçme aracının oluşturularak kullanımının sağlanması amacıyla betimsel 

niteliktedir. Araştırmanın yürütülmesinde genel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın 

temellendirilmesi ve madde havuzunun oluşturulması aşamasında belgesel tarama yapılarak konuyla 

ilgili olan kaynaklar belirlenip toplanmış ve ilgili ders programının analiz edilip çözümlenmesiyle 

veriler elde edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubu 118 öğrenci ve 18 gitar öğretmeninden 

oluşmaktadır. Gitar performansını ölçmeye yönelik hazırlanan ölçme aracı, dört sınıf düzeyi için ayrı 

ayrı hazırlanmıştır. Buna göre, değerlendiricilerin puan ortalamasına dayalı hesaplanan Cronbach’s 

Alpha iç tutarlılık katsayısının tüm sınıflarda .92 ile .95 arasında olduğu görülmüştür. Elde edilen 

Alpha katsayılarının dört farklı sınıf düzeyinde de 1’e yakın olarak çok yüksek çıkması her sınıf için 

ayrı hazırlanan maddelerin, ölçmenin bütünüyle yüksek düzeyde tutarlı olduğunu göstermekte ve 

ölçme araçlarının güvenirliğini önemli düzeyde artırmaktadır. Hakemler arası tutarlılığı belirlemek 

için de toplam puanlar arası korelasyon hesaplanmıştır. Aracın duyarlı ölçümler yapıp yapmadığının 

belirlenmesi için de t testinden yararlanılmıştır. Ölçme aracının kapsam geçerliliği ise uzman görüşü 

ile sağlanmıştır. Geliştirilen dereceli puanlama anahtarının madde geçerliğinin olup olmadığı temel 

bileşenler analizi ile sağlanmıştır. Bu bulgular çerçevesinde, geliştirilen dereceli puanlama anahtarının 

geçerli ve güvenilir ölçümler sağlayan bir ölçme aracı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Gitar Eğitimi, Güzel Sanatlar Lisesi, Ölçme Aracı, Performans 

 

ABSTRACT 

In this research, it is aimed to develop a rubric that will objectively measure the performance of Fine 

Arts High School students in Turkish and Western Music Instruments Guitar course exams. The 

measurement tool created by the study and the use of this tool in exams; It is important in terms of 

contributing to the objective evaluation of the performance, giving feedback about the exam 
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performance to the students, ensuring the unity of measurement in the exams held in these high 

schools, and thus, the education and training can be organized in line with these results. This research 

is descriptive in order to create and use a measurement tool with high validity and reliability in order 

to evaluate student performance in the instrument education final exams in Fine Arts High Schools. 

The general scanning model was used around the research. The basis of the research and the 

arrangement of the item pool, the relevant resources for documentary screening were determined and 

formed from the most basic, and the data related to the interpretation of the analyzes obtained from the 

relevant courses were obtained. The study group of the research consists of 118 students and 18 guitar 

teachers. The measurement tool, which was prepared to measure guitar performance, was prepared 

separately for four grade levels. Accordingly, Cronbach's Alpha internal consistency coefficient 

calculated based on the average score of the raters was found to be between .92 and .95 in all classes. 

The fact that the Alpha coefficients obtained were very high, close to 1 at all four different grade 

levels, indicates that the items prepared separately for each grade are highly consistent throughout the 

measurement and significantly increases the reliability of the measuring instruments. In order to 

determine the consistency between the referees, the correlation between the total scores was 

calculated. The t test was also used to determine whether the instrument made sensitive measurements. 

The content validity of the measurement tool was provided by expert opinion. The item validity of the 

developed rubric was provided by principal component analysis. Within the framework of these 

findings, it was concluded that the developed rubric is a measurement tool that provides valid and 

reliable measurements. 

Keywords: Fine Arts High School, Guitar Education, Measurement Tool, Performance 

 

GİRİŞ 

Çalgı eğitimi, teorik bilgilerin uygulamaya aktarıldığı bilişsel davranışların psikomotor/devinişsel 

davranışlara dönüştürüldüğü müzik eğitiminin önemli boyutlarından biridir. Bu nedenledir ki müzik 

eğitiminde önemli bir işleve sahiptir. 

Çalgı eğitimi olmadan müzik eğitiminin düşünülmesi mümkün değildir. Bir başka deyişle, “müzik 

eğitiminin temel boyutlarından biri olan çalgı eğitiminin yapılmadığı durumlarda müzik eğitimi ya 

eksik ya yetersiz ya da yeterince sağlam ve tutarlı olamaz” (Uçan,1994). 

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı bir kurum olan Güzel Sanatlar Liseleri de mesleki müzik eğitimi 

verilen ortaöğretim kurumlarından biridir. Performansa yönelik derslerin yoğun olarak görüldüğü 

öğretim programında yer alan derslerden biri de Bireysel Çalgı Gitar dersidir. Bu derse ait dört sınıf 

düzeyinde kazandırılması beklenen kazanımlar bireysel farklılıkları olan öğrencilere kazandırılmaya 

çalışılmaktadır. Bu kazanımların gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini tespit etmek amacıyla da belirli 

aralıklarla ölçme işlemi gerçekleştirilmektedir. Verilen eğitimde yapılmak istenen davranış 

değişikliğinin gerçekleşip gerçekleşmediğini belirlemek amacıyla yapılan ölçme işlemi eğitimin 

önemli saç ayaklarından biridir ve yapılacak doğru ölçme ile eğitim süreci olumlu yönde 

etkilenecektir.  

Eğitimin kontrolü, ölçme ile sağlanabilmektedir. Bu, değerlendirme yapabilmek için gereklidir. 

Değerlendirme gerçekleşmeden geribildirim (dönüt) alınamaz. Geribildirim istenilen sonuçlar ile ilgili 

bilgi edinmemizi sağlar (Börekçi, Dalkıran, 2020). Sonuçlarla ilgili bilgi edinildiğinde öğrenmede-

öğretmede sistematik gelişme sağlanır. Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin doğru yapılması öğrenme 

başarısını arttıracaktır, çünkü ölçme ve değerlendirme öğretmene öğretmede, öğrenciye öğrenmede 

yardım edecektir (Dalkıran, 2006).  

Eğitim ve öğretimin başarı göstergesi öğrencinin başarısına bağlıdır. Öğrenci başarısının da 

kanıtlanması gerekmektedir. Eğitimin ilk kademesinden, son kademesine kadar eğitim öğretim veren 

kurumlara, öğrenci başarısını belgelemek için sorumluluk verilmiştir. Yetkili kurumlar tarafından son 

zamanlarda tercih edilen anlayış, müzik uygulaması da dahil, pek çok alanda öğrenci kazanımlarına 

kanıt sağlaması açısından özel değerlendirme araçlarını gerekli kılmaktadır (Ciorba ve Smith 2009).  
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Mehners’e (1991 Akt. Dalkıran,2006) göre ise ölçme ve değerlendirme yöntemleri ile öğretmene; 

öğrencilerin başlangıçtaki davranışlarıyla ilgili bilgi edinebilmesinde, her öğrenci için 

gerçekleştirebileceği bir amacı belirlemede, amaçların başarı derecesini tespit ederek değerlendirme ve 

eğitici tekniklerin belirlenmesinde, değerlendirilmesinde ve ayırt edilebilmesinde yardım eder.  Ölçme 

ve değerlendirme öğretmenin amaçlarını öğrenciye bildirebilmesinde, öğrencinin istekliliğini 

arttırabilmede, öğrencinin güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesinde, doğru alışkanlıklarının teşvik 

edilerek etkili geribildirimler sağlama konusunda önemli işlevleri yerine getirir.     

Müzik eğitiminin çalma ve söyleme alanlarında yerini bulan, müzikal performansa dayanan derslerde 

öğrencinin edinmiş olduğu birikimi, performansın kalitesini, seviyesini, yapılabilme derecesini ve 

başarısını ölçmek, ölçülen bu başarıyı da puanlamada net ifadelerle belirtmek güçtür. (Akçay ve Yener 

2019). Müzik performansının değerlendirilmesindeki başlıca zorluk, onun doğasındaki öznelliği ifade 

edebilmektir. Tarafsızlığı geliştirmek adına, öğrenci performansını daha net değerlendirmek için bir 

dizi yönerge geliştirilmesi açısından farklı ölçme araçları (dereceli puanlama anahtarı, rubrikler vb.) 

kullanılabilir. (Wesolowski, 2012).  

Bununla birlikte (Dicle,1995) yurdumuzda müzik eğitimi veren kurumlarda not verme işleminin 

nesnel değil öznel olduğu söylenebilir. Bunun sonucunda bir sınavda aynı öğrenci için, birbirine yakın 

notlar çıkmakla birlikte, birbirini inkâr edercesine çok düşük ve çok yüksek notlar verebilen sınav 

kurulu üyelerine de rastlanabilmektedir. Bu durum, değerlendirmelerde bilimsel yöntemlerin 

yerleşmediğinin kanaatini uyandırmaktadır. 

Performans ölçümü ile ilgili farklı sorunlar ele alınarak çeşitli çalışmalar yapılmış ve farklı çalgılar 

için performans ölçme araçları oluşturulmuştur. Erim (2011), performans ölçümünün kişiden kişiye 

farklı yöntemler ve araçlar kullanılarak yapıldığını fakat bu durumun problemler yaratabilmekte 

olduğunu belirtmiştir. Akçay (2011) ise lisans seviyesinde kullanabilmek için Gitar Performans 

Dereceleme Ölçeği geliştirilmiştir. 

Güzel Sanatlar Liselerinde yürütülmekte olan Türk ve Batı Müziği Çalgıları Gitar Dersi kitaplarında 

öğrencilerin ünite ile ilgili öğrendiklerini değerlendirmeye yönelik; çoktan seçmeli, açık uçlu, doğru-

yanlış, eşleştirmeli ve boşluk doldurmalı bilişsel alana yönelik testler yer alırken, 2019 yılından 

itibaren, performans ölçümünde kullanılmak üzere dereceli puanlama anahtarı da kitaplara eklenmiştir. 

Fakat bu dereceli puanlama anahtarı, sadece o ünitede kazandırılması hedeflenen bilgi ve beceriyi 

ölçebilmekte fakat sınavlarda birden çok üniteden sorumlu olan öğrencinin performansını 

değerlendirebilmek için yeterli olmadığı düşünülmektedir. Bu bağlamda Güzel Sanatlar Lisesi Türk ve 

Batı Müziği Çalgıları Gitar dersinin sınavlarında kullanılabilecek bir performans ölçme aracı 

bulunmamaktadır.  

Yukarıda belirtilen nitelikte bir performans ölçme aracının bulunmaması gitar eğitimi sürecinin 

kontrol edilememesine, öğrenme ve öğretmedeki gelişmenin sistematik olarak gözlemlenememesine, 

başarı arttırıcı tedbirlerin alınamamasına ya da geç alınmasına sebep olabilmektedir. Yapılan 

değerlendirmelerin öğretmenin sadece bilgi ve tecrübesine bırakılması ve bir ölçme aracı 

kullanılmamasının; yapılan sınavlarda objektiflik konusunda sorunlar yaşanmasına, öğrenciye sınav 

performansı hakkında geribildirim verilememesine, son olarak da ölçme ve değerlendirme 

birlikteliğinin sağlanamamasına neden olduğu söylenebilir. Buradan hareketle, bu çalışmada Güzel 

Sanatlar Liseleri öğrencilerinin Türk ve Batı Müziği Çalgıları Gitar dersi sınavlarındaki 

performanslarını objektif bir biçimde ölçmeyi sağlayacak bir “Dereceli Puanlama Anahtarı” 

oluşturmak amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır. 

Araştırma kapsamında tüm sınıflar düzeyinde (9,10,11,12. Sınıf) geliştirilen ölçme aracı; güvenilir bir 

ölçme aracı mıdır? 

Araştırma kapsamında tüm sınıflar düzeyinde (9,10,11,12. Sınıf) geliştirilen ölçme aracı geçerli bir 

ölçme aracı mıdır? 

Çalışma ile her sınıf düzeyinde farklı katsayılar belirlenerek oluşturulan ölçme aracı ve bu aracın 

sınavlarda kullanılması; performansın nesnel bir biçimde değerlendirilebilmesine, sınav performansı 

ile ilgili geribildirimlerin öğrenciye verilebilmesi, bu liselerde gerçekleştirilen sınavlarda ölçme ile 
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ilgili birlikteliğin sağlanması dolayısı ile eğitim öğretimin bu sonuçlar doğrultusunda 

düzenlenebilmesi konusunda sağlayacağı katkılar açısından önemlidir.  

 

YÖNTEM 

Bu bölümde, araştırmanın modeli ve deseni, çalışma grubu, araştırmada kullanılan verileri toplamada 

kullanılan veri toplama araçları ve ölçme aracının geliştirilme aşamaları, verilerin toplanması, toplanan 

verilerin çözümlenmesinde kullanılan istatistiksel yöntem ve teknikler ayrıntılı olarak açıklanmıştır. 

 

Araştırmanın Modeli ve Deseni 

Bu araştırma, Güzel Sanatlar Liselerinde Türk ve Batı Müziği Çalgıları Gitar dersi yarıyıl sonu 

sınavlarında öğrenci performanslarını değerlendirmek amacıyla geçerliği ve güvenirliği yüksek olan 

bir ölçme aracının oluşturularak kullanımının sağlanması amacıyla betimsel niteliktedir. Araştırmanın 

yürütülmesinde genel tarama modeli kullanılmıştır. “Tarama modelleri, geçmişte ya da halen var olan 

bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır” (Karasar, 2009). 

Araştırmanın temellendirilmesi ve madde havuzunun oluşturulması aşamasında belgesel tarama 

yapılarak konuyla ilgili olan kaynaklar belirlenip toplanmış, ilgili ders programının analiz edilip 

çözümlenmesiyle veriler elde edilmiştir.  

Araştırmanın desenini belirleyen aşamalar aşağıda sunulmuştur. 

1. Aşama: Güzel Sanatlar Liselerinde Türk ve Batı Müziği Çalgıları Gitar dersi öğretim programında 

yer alan kazanımlara göre madde havuzu oluşturulmuş, oluşturulan bu madde listesi alan uzmanlarının 

görüşleri alınarak ölçme aracında yer alması gereken ölçüt beceriler belirlenmiştir.  

2. Aşama: Gitar dersi veren öğretmenlerin görüşleri doğrultusunda, ölçme aracında yer alan her bir 

maddenin sınıf düzeyine göre önem katsayıları belirlenmiş ve ölçme aracına deney süreci öncesinde 

son hali verilmiştir.  

3. Aşama: Ölçme aracının deneysel süreci için çalışma grubunda yer alan öğrencilerin sınavlarında 

uygulama yapılarak geçerlik ve güvenilirlik durumlarının sınanması yapılmıştır. Bunun sonucunda 

ölçme aracına son şekli verilmiştir. 

 

Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubu gitar öğrencileri ve öğretmenlerinden oluşmaktadır. Bu bağlamda ölçme 

aracının deneysel kısmında yer alan öğrenciler ile onların sınav performanslarını değerlendiren gitar 

öğretmenlerine ait demografik bilgiler Tablo 1 ve 2’ de ayrıntılı olarak sunulmuştur. Buna göre, 

öğrencilerin bulundukları liseler ve sınıf düzeylerine göre sayıları şu şekildedir; 
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Tablo 1. Araştırmanın deneysel sürecine katılan öğrencilerin bulundukları liselere göre sınıf düzeyleri 

ve sayıları 

Okul Adı 
Katılımcı Öğrencilerin Toplam 

Sayıları 

Sınıf Düzeyleri 

9 10 11 12 

Antalya ATSO Güzel Sanatlar Lisesi 18 6       5 5 2 

Bolu Güzel Sanatlar Lisesi                          8 2 2 2 2 

Buca Işılay Saygın GSL 12 4 4 2 2 

Hatay Bedii Sabuncu GSL  14 4 5 3 2 

İzmir Ümran Baradan GSL 13 5 1 3 4 

Malatya Abdulkadir Eriş GSL 26 8 5 6 7 

Mersin Nevit Kodallı GSL 15 4 4 3 4 

Orhan Şaik Gökyay GSL 12 3 4 4 1 

Toplam 118  

 

Tablo 1 incelendiğinde, araştırmanın deneysel sürecinin 8 farklı güzel sanatlar lisesinde 9, 10, 11, 12. 

Sınıf düzeyinde öğrenim gören toplam 118 gitar öğrencisi ile gerçekleştirildiği görülmektedir.  

Tablo 2. Deneysel süreçte öğrencilerin sınav performanslarını ölçme aracına göre değerlendiren gitar 

öğretmenleri 

Kurumlar f 

Antalya ATSO Güzel Sanatlar Lisesi 1 

Bolu Güzel Sanatlar Lisesi                          1 

Buca Işılay Saygın GSL 1 

Hatay Bedii Sabuncu GSL  1 

İzmir Ümran Baradan GSL 1 

Malatya Abdulkadir Eriş GSL 1 

Mersin Nevit Kodallı GSL 1 

Orhan Şaik Gökyay GSL 1 

Toplam 8 

 

Tablo 2 incelendiğinde, uygulamanın yapıldığı 8 güzel sanatlar lisesinin tamamında kadrolu gitar 

öğretmeninin bulunduğu ve öğrenci performanslarını değerlendirdikleri görülmektedir. 

Dereceli Puanlama Anahtarında yer alması gereken maddelerin ve sınıf düzeylerine göre önem 

katsayılarının belirlenmesi ve hazırlanan ölçüt becerilerin yapı ve kapsam geçerliliğinin alınması 

aşamasında güzel sanatlar liselerinde görev yapmakta olan ve gitar dersini yürüten öğretmenlerin 

görüşlerine başvurulmuştur. Görüşüne başvurulan öğretmenlerin görev yaptığı kurumlar ve bu 

öğretmenlere ait demografik bilgiler Tablo 3 ve Tablo 4’te sunulmuştur. 
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Tablo 3. Görüşme formunu yanıtlayan gitar öğretmenlerinin görev yaptığı kurumlar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 3’e göre, ölçme aracında yer alması gereken maddelerin ve sınıf düzeylerine göre önem 

katsayılarının belirlenmesi için görüş bildiren katılımcılar; Türkiye’nin farklı illerindeki güzel sanatlar 

liselerinde görev yapan 18 öğretmenden oluşmaktadır. 

 

Tablo 4. Görüşme Formunu yanıtlayan gitar öğretmenlerinin demografik bilgileri 

Öğretmen N=18 f 

Deneyim 

1-5 yıl  1 

6-10 yıl 2 

11-15 yıl 5 

16-20 yıl 5 

21 yıl veya daha fazla 5 

Toplam 18 

Eğitim Seviyesi 

Doktora - 

Yüksek Lisans - 

Lisans 18 
Toplam 18 

 

Tablo 4’e göre, görüşme yapılan gitar öğretmenlerinin demografik özellikleri incelendiğinde, 

öğretmenlerin çoğunluğunun 10 yıldan fazla öğretmenlik yapan öğretmenler olduğu ve tamamının 

lisans mezunu olduğu görülmektedir. Çalışmada görüş bildiren öğretmenlerin yeterince deneyimli 

oldukları söylenebilir.  

 

 

 

Kurumlar f 

Akçansa Güzel Sanatlar Lisesi  1 

Amasya Güzel Sanatlar Lisesi 1 

Antalya ATSO Güzel Sanatlar Lisesi 1 

Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi 1 

Bartın Güzel Sanatlar Lisesi                          1 

Bolu Güzel Sanatlar Lisesi                          

 

1 

Buca Işılay Saygın GSL 

 

1 

Hasan Rıza Güzel Sanatlar Lisesi 1 

Isparta Güzel Sanatlar Lisesi 1 

Kırıkkale Güzel Sanatlar Lisesi 1 

Kocaeli Güzel Sanatlar Lisesi 1 

Kütahya Ahmet Yakupoğlu GSL 1 

Malatya Abdulkadir Eriş GSL 1 

Mersin Nevit Kodallı GSL 1 

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi 

 
1 

Sivas Muzaffer Sarısözen GSL 1 

Yahya Kemal Beyatlı GSL 1 

 Ziya Eren Güzel Sanatlar Lisesi 1 

Toplam 18 
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Veri Toplama Araçları 

Araştırmada, MEB tarafından hazırlanan Güzel Sanatlar Lisesi Türk ve Batı Müziği Çalgıları Gitar 

dersi öğretim programı çözümlenerek ve ilgili literatür taranarak; 

Geliştirilen ölçme aracında yer alacak ölçüt becerilerin ve önem derecelerinin belirlenebilmesi için 

alan uzmanlarına uygulanan “Görüş Alma Formu”, 

Araştırmacılar tarafından geliştirilen “Gitar Dersi Sınavı Dereceli Puanlama Anahtarı” ile birlikte iki 

adet veri toplama aracı kullanılmıştır.  

Görüş Alma Formu: Performans ölçme aracının hazırlanması aşamasında, MEB tarafından 

hazırlanan gitar dersi öğretim programı incelenerek hedefler ve program bünyesinde kazandırılması 

planlanan ölçüt beceriler (davranışlar) 21 madde olarak belirlenmiştir. Hazırlanan form aracılığıyla 

alan uzmanlarının belirlenen 21 maddenin geçerliliğine ve sınıf düzeylerine göre önem katsayılarına 

ilişkin görüşleri alınmış ve dereceli puanlama anahtarına son şekli verilmiştir. 

Gitar Performans Ölçme Aracı: Elde edilen görüşler doğrultusunda Dereceli Puanlama Anahtarı; 9. 

sınıf düzeyinde 17, 10. Sınıf düzeyinde 18, 11. Sınıf düzeyinde 17, 12. Sınıf düzeyinde 12 ölçüt 

beceriden oluşacak şekilde düzenlenmiştir. 

Dereceli Puanlama Anahtarının derecelendirme bölümünde ‘‘1-çok zayıf, 2-zayıf, 3-Orta, 4-güçlü, 5-

çok güçlü’’ seçeneklerinden oluşan 5’ li Likert tipi ölçek kullanılmıştır. Buna ek olarak “9. Sınıf, 10. 

Sınıf, 11. Sınıf ve 12. Sınıf” olmak üzere her bir madde için sınıf düzeylerine göre önem katsayıları 

eklenmiştir. Puan hesaplamaları öğrencinin sınıf düzeyine göre bu önem katsayıları üzerinden 

yapılmaktadır.  

Ölçme aracının yapı geçerliliğinin belirlenebilmesi için temel bileşenler analizi uygulanmıştır. Temel 

bileşenler analizi sonuçlarına dayanarak ölçme aracı ile amaçlanan gitar performansının ölçülebildiği 

saptanmıştır. Ölçme aracının Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı 9. Sınıf düzeyinde .94, 10. Sınıf 

düzeyinde .93, 11. Sınıf düzeyinde .95, 12. Sınıf düzeyinde .92 olarak belirlenmiştir. Ölçme aracının, 

9. Sınıf düzeyinde gitar performansının ölçülmesine ilişkin varyansın 72,79’unu, 10. Sınıf düzeyinde 

76,20’sini, 11 sınıf düzeyinde 77,49’unu, 12. Sınıf düzeyinde 79,49’unu açıkladığı tespit edilmiştir. 

Diğer bir ifade ile ölçme aracının her bir maddesi, içeriğin genel amacı olan Gitar Performans Ölçme 

Aracına yüksek oranda hizmet etmektedir. 

Verilerin Analizi 

Araştırmanın, belirlenen amaç ve problem durumu doğrultusunda cevap aranan sorular çerçevesinde 

elde edilen veriler IBM SPSS Statistics 22 programı ile analize tabi tutulmuştur. İstatiksel anlamlılığın 

ölçümünde .05 anlamlılık düzeyi seçilmiştir. Oluşturulan Gitar Dersi Sınavı Dereceli Puanlama 

Anahtarı geçerlik ve güvenirliği 118 kişilik bir öğrenci grubu üzerinde uygulanarak sınanmıştır. Bu 

aşamada veriler, eş zamanlı olarak araştırmacı ve 8 gitar öğretmeni tarafından ayrı ayrı puan verilmek 

suretiyle elde edilmiştir. 

Güvenirlik: “Güvenirlik, bir ölçme aracının ve dolayısıyla da ölçme sonuçlarının hatalardan arınıklık 

derecesi olarak tanımlanabilir” (Bahar, Nartgün, Durmuş ve Bıçak, 2006). Diğer bir ifadeyle 

güvenirlik, ölçümün farklı zaman dilimleri içerisinde, farklı mekânlarda ve farklı kişilerle 

tekrarlandığında aynı sonuçların elde edilmesidir (Ruiz-Primo ve Shavelson, 1996; Johnson, Penny ve 

Gordon, 2009). Ölçme aracının güvenirliğinin ortaya koyulması için öncelikle iç tutarlılığı 

incelenmiştir. Edinilen değerlendirme puanlarına ait iç tutarlılığın incelenmesinde, Cronbach’s Alpha 

formülü, puanlayıcıların verdiği puanların ortalamaları üzerinden kullanılmıştır (Büyüköztürk, 2010).  

İstatistiksel olarak, puanların ortalamalarının alınıp alınamayacağının belirlenmesi için de iki 

puanlayıcı arasındaki uyum düzeyinin hesaplanmasını sağlayan Cohen’s Kappa formülünden 

yararlanılmıştır (Kutlu, Doğan ve Karakaya, 2010). Ölçme aracının diğer bir türden güvenilirliğinin 

incelenmesi için ise toplam puanlar üzerinden puanlayıcılar arası tutarlılığa bakılmıştır.  

Geçerlik: “Geçerlik, testin bireyin ölçülmek istenen özelliğini diğer özelliklerle karıştırmadan ne 

derece doğru ölçtüğüyle ilgilidir” (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2009, 

s.115). Gitar Performans Ölçme Aracının geçerliğinin belirlenmesinde ilk olarak kapsam geçerliği 
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irdelenmiştir. Bu amaç çerçevesinde, ölçme aracının içerik, ifade, puanlama vb. özellikleri hakkında 

hazırlanan görüş alma formu yoluyla alan uzmanlarının görüşleri alınmıştır. Alan uzmanları ölçme 

aracının kapsam bakımından, Gitar dersi yarıyıl sonu sınav performansının ölçülmesine yönelik 

geçerli bir ölçme yaptığını belirtmişlerdir. “Ölçme aracının ölçülmek istenen davranış bağlamında 

soyut bir kavramı (faktörü) doğru bir şekilde ölçebilme becerisine yapı geçerliği denir” (Büyüköztürk, 

2010). Ölçme aracının yapı geçerliğinin olup olmadığının incelenmesi için Temel Bileşenler Analizi 

yapılarak faktör yüklerine sonrasında da madde toplam korelasyonlarına bakılmıştır. Madde analizi 

yapılarak, ölçme aracında yer alan maddelerin geçerlilikleri incelenmiştir. Bu amaçla ölçme aracından 

elde edilen toplam puanlara göre, oluşturulan alt %27 ve üst %27’lik grupların madde ortalama 

puanları arasındaki farkların incelenmesi için İlişkisiz Örneklem t-testi kullanılmıştır. 

 

BULGULAR VE YORUM 

Bu bölümde, Güzel Sanatlar Lisesi Bireysel çalgı gitar dersi sınavlarında kullanılmak üzere geliştirilen 

“Gitar Ders Sınavı Derecelemeli Puanlama Anahtarı”nın geçerliliği ve güvenirliğine ilişkin bulgular 

sunulmaktadır. 4 yıllık Güzel sanatlar lisesinde gitar dersinin her sınıf için kazanım ve performans 

düzeyleri farklı olduğu için derecelemeli puanlama anahtarı her sınıf için ayrı ayrı geliştirilmiş ve 

sunulmuştur. 

 

Dereceli Puanlama Anahtarının Sınıf Düzeylerine Göre İç Tutarlılığına İlişkin Bulgular 

İç tutarlılığının sınanması amacıyla değerlendiricilerin her bir madde için vermiş olduğu puanların 

ortalaması alınarak Cronbach’s Alpha İç Tutarlılık katsayısı hesaplanmıştır. Alpha puanının güvenilir 

kabul edilmesi için değerlendiricilerin her bir madde için verdiği puanlar arası tutarlılığa bakmak 

gerekmektedir. Bu tutarlılığın istatistiksel olarak hesaplanması için Cohen’s Kappa Formülü 

kullanılmıştır. Elde edilen bulgular tablo 5’de sunulmuştur. 

 

9. Sınıf  

Tablo 5: Dokuzuncu Sınıf Her bir madde için puanlayıcılar arası kappa katsayıları 

Maddeler n Kappa 

Madde 1 

36 

0,468 

Madde 2 0,451 

Madde 3 0,452 

Madde 4 0,618 

Madde 5 0,651 

Madde 6 0,415 

Madde 7 0,5 

Madde 8 0,563 

Madde 9 0,513 

Madde 10 0,619 

Madde 11 0,656 

Madde 12 0,663 

Madde 13 0,643 

Madde 14 0,563 

Madde 15 0,569 

Madde 16 0,739 

Madde 17 0,722 

 Ort. 0.58 
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Tablo 5’de maddelerin kappa değerleri her bir madde için ayrı ayrı gösterilmiştir. Buna göre 9. 

sınıftaki kappa değeri ortalamasının 0,58 olduğu görülmüştür. Güvenirliğin bir başka alt göstergesi 

olan Cronbach Alpha Testi katsayısı bu sınıf için .94 (p<.05, n=36) olarak bulunmuştur.  

 

10. Sınıf  

Tablo 6. Onuncu Sınıf Her bir madde için puanlayıcılar arası kappa katsayıları 

Maddeler n Kappa 

Madde 1 

30 

0,612 

Madde 2 0,38 

Madde 3 0,439 

Madde 4 0,4 

Madde 5 0,458 

Madde 6 0,534 

Madde 7 0,626 

Madde 8 0,582 

Madde 9 0,549 

Madde 10 0,421 

Madde 11 0,426 

Madde 12 0,436 

Madde 13 0,646 

Madde 14 0,543 

Madde 15 0,465 

Madde 16 0,635 

Madde 17 0,512 

Madde 18 0,567 

 Ort. 0,512 

Tablo 6’da maddelerin kappa değerleri her bir madde için ayrı ayrı gösterilmiştir. Buna göre 10. 

sınıftaki kappa değeri ortalamasının 0,512 olduğu görülmüştür. Güvenirliğin bir başka alt göstergesi 

olan Cronbach Alpha Testi katsayısı bu sınıf için .93 (p<.05, n=30) olarak bulunmuştur.  

 

11. Sınıf  

Tablo 7. On birinci Sınıf Her bir madde için puanlayıcılar arası kappa katsayıları 

Maddeler n Kappa 
Madde 1 

28 

0,738 
Madde 2 0,476 
Madde 3 0,433 
Madde 4 0,484 
Madde 5 0,496 
Madde 6 0,571 
Madde 7 0,427 
Madde 8 0,599 
Madde 9 0,559 
Madde 10 0,559 
Madde 11 0,558 
Madde 12 0,502 
Madde 13 0,485 
Madde 14 0,429 
Madde 15 0,666 
Madde 16 0,413 
Madde 17 0,531 
 Ort. 0,525 
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Tablo 7’de maddelerin kappa değerleri her bir madde için ayrı ayrı gösterilmiştir. Buna göre 11. 

sınıftaki kappa değeri ortalamasının 0,525 olduğu görülmüştür. Güvenirliğin bir başka alt göstergesi 

olan Cronbach Alpha Testi katsayısı bu sınıf için .95 (p<.05, n=28) olarak bulunmuştur.  

 

12. Sınıf  

Tablo 8. On ikinci Sınıf Her bir madde için puanlayıcılar arası kappa katsayıları 

Maddeler n Kappa 

Madde 1 

24 

0,657 

Madde 2 0,394 

Madde 3 0,56 

Madde 4 0,72 

Madde 5 0,614 

Madde 6 0,578 

Madde 7 0,354 

Madde 8 0,521 

Madde 9 0,447 

Madde 10 0,447 

Madde 11 0,616 

Madde 12 0,712 

 Ort. 0,551 

 

Tablo 8’de maddelerin kappa değerleri her bir madde için ayrı ayrı gösterilmiştir. Buna göre 12. 

sınıftaki kappa değeri ortalamasının 0,55 olduğu görülmüştür. Güvenirliğin bir başka alt göstergesi 

olan Cronbach Alpha Testi katsayısı bu sınıf için .92 (p<.05, n=24) olarak bulunmuştur.  

Yukarıdaki tablolarda görüldüğü üzere tüm sınıflardaki kappa değerlerinin ortalaması 0,51 ile 0,58 

arasında bir benzerlik göstermektedir. Bu benzerlik istatistiki olarak da benzer bir yorumu beraberinde 

getireceği için tüm sınıflara ait tablolar bir arada yorumlanmıştır. Buna göre Kappa katsayılarının “.41 

- .60” arasında olması puanlayıcılar arası tutarlılığın orta düzeyde olduğunu göstermektedir (Bilgen ve 

Doğan, 2017). Başka bir açıdan ele alındığında puanlayıcılar arasındaki uyumun orta düzeyde olması, 

istatistiksel olarak bu çalışmadaki verilerin puan ortalamalarının alınıp alınamayacağının belirlenmesi 

için de önemli bir gösterge olmuştur. 

Güvenirliğin bir alt kestiricisi olan Alpha katsayısı da özellikle cevapların derecelendirme ölçeğinde 

elde edildiği durumlarda kullanılır. Başka bir deyişle Alpha katsayısı maddelere ait puanların toplam 

test puanlarıyla tutarlılığını gösterir (Büyüköztürk, vd., 2009, sy.110). 

Buna göre, değerlendiricilerin puan ortalamasına dayalı hesaplanan Cronbach’s Alpha iç tutarlılık 

katsayısının tüm sınıflarda .92 ile .95 arasında olduğu görülmüştür. Elde edilen Alpha katsayılarının 

dört farklı sınıf düzeyinde de 1’e yakın olarak çok yüksek çıkması her sınıf için ayrı hazırlanan 

maddelerin, ölçmenin bütünüyle yüksek düzeyde tutarlı olduğunu göstermekte ve dereceli puanlama 

anahtarlarının güvenirliğini önemli düzeyde artırmaktadır. 

 

Değerlendiriciler Arası Tutarlılık 

Güvenirliğin bir başka acıdan incelenmesi için bağımsız değerlendiriciler arası uyumun ve ilişkinin 

incelenmesi gerekir. Buna göre yapılacak korelasyon analizinin belirlenmesi için verilerin normal 

dağılımına bakılması gerekmektedir. Bunun için normallik dağılımın belirlenmesinde güçlü bir 

yönlendirici olan Skewness ve Kurtosis değerlerine bakılmıştır. 
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Tablo 9. Toplam puanlar üzerinden puanlayıcılar arası çarpıklık basıklık değeri 

Sınıf Değerlendiriciler Skewness Kurtosis 

9. Sınıf 
Puanlayıcı 1 ,167 -,830 

Puanlayıcı 2 443 -,390 

10. Sınıf 
Puanlayıcı 1 ,050 -1,266 

Puanlayıcı 2 -,221 -,936 

11. Sınıf 
Puanlayıcı 1 ,244 -,700 

Puanlayıcı 2 -,148 ,507 

12. Sınıf 
Puanlayıcı 1 -,238 -,772 

Puanlayıcı 2 -,374 -,886 

 

Normallik testi için bakılan Skewness ve Kurtosis değerlerinin tüm sınıflar için -1.5 ile +1,5 arasında 

değiştiği gözlenmiştir. Tabachnick and Fidell’e (2013) göre Kurtosis ve Skewness değerleri -1.5 ile  

+1.5 olduğunda dağılımın normal olduğu kabul edilmektedir Buna göre değerlendiriciler arasındaki 

ilişkinin belirlenmesine yönelik korelasyon analizi için Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon 

analizinden yararlanılmıştır. Tüm sınıflar için yapılan analizler Tablo 6’da bir arada sunulmuştur. 

 

Tablo 10. Tüm Sınıflarda Puanlayıcılar arası Pearson momentler çarpımı korelasyon katsayıları 

Sınıflar Puanlayıcılar n x̄ ss p Korelasyon 

9. Sınıf 
Puanlayıcı 1 

36 
71,66 13,84 

,000 ,856 
Puanlayıcı 2 71,13 15,64 

10. Sınıf 
Puanlayıcı 1 

30 
69,43 18,05 

,000 ,937 
Puanlayıcı 2 70,83 16,60 

11. Sınıf 
Puanlayıcı 1 

28 
69,85 17,10 

,000 ,841 
Puanlayıcı 2 70,57 18,64 

12. Sınıf 
Puanlayıcı 1 

24 
70 19,54 

,000 ,894 
Puanlayıcı 2 70,08 22,31 

 

Tablo 10 incelendiğinde, tüm sınıfların skorları istatistiki açıdan benzerlik göstermektedir. Bu nedenle 

tüm sınıfların değerleri ortak bir dille yorumlanmıştır. Buna göre Puanlayıcı 1 ile Puanlayıcı 2 

arasındaki skorlarda tüm sınıflarda (r) değerinin yüksek seviyede, pozitif yönde olduğu, (p) değerine 

göre ise tüm sınıflarda anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Bu durum, puanlayıcıların yaptıkları 

ölçümler arasındaki tutarlılığın ve derecelemeli puanlama anahtarının güvenilir olduğuna yönelik bir 

gösterge olarak kabul edilebilir. 

 

Ölçme Aracının Sınıf Düzeylerine Göre Geçerliliğine İlişkin Bulgular 

Çalışmada, “Gitar Dersi Sınavı Dereceli Puanlama Anahtarı” nın geçerliliğe yönelik kapsam 

geçerliliği, temel bileşenler analizi, benzer ölçme aracı ilişkisi ve her bir maddenin geçerliliğini 

incelemek amacıyla alt- üst grup madde ayırt ediciliği belirleme analizleri yapılmıştır.  

 

Kapsam Geçerliliği 

Geçerlik, testin bireyin ölçülmek istenen özelliğini ne derece doğru ölçtüğüyle ilgili bir kavramdır. 

Testi oluşturan maddelerin ölçülmek istenilen davranışı ölçmede nicelik ve nitelik olarak yeterli olup 

olmadığının göstergesi olan kapsam geçerliliğini test etmede sıkça kullanılan yöntemlerden biri de 

uzman görüşlerine başvurmaktır (Büyüköztürk, 2011, 168). Dereceli puanlama anahtarının ifade, dil, 

içerdiği teknik kazanımlar ve puanlama bakımından kapsam geçerliliğini belirlemek amacıyla gitar 

eğitimi, Türkçe ve ölçme değerlendirme alanlarında uzman eğitimcilerin görüşleri alınmıştır. Bu 



6th INTERNATIONAL EDUCATION AND INNOVATIVE SCIENCES CONGRESS 

(November 24-25, 2022 / Burdur Mehmet Akif Ersoy University) 
 

442 

yönleriyle dereceli puanlama anahtarının GSL gitar dersi sınavında performans ölçülmesine ilişkin 

kapsam bakımından geçerliliği sağlanmıştır. 

 

Yapı Geçerliliği 

Çalışmada, dereceli puanlama anahtarının ölçülmek istenen davranışlardaki ölçme becerisini 

belirlemek ve yapı geçerliliğini test etmek amacıyla temel bileşenler analizi ile doğrudan eğik 

döndürme (Direkt Oblimin) yöntemi uygulanmıştır. Ancak bu analizlerin yapılabilmesi için örneklem 

büyüklüğünün yeterli olması ve ölçme aracının açımlayıcı faktör analizi yapmaya uygun veriler 

içermesi gerekmektedir. Buna göre çalışmada öncelikle Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) değerinin en az 

.60 olması ve Bartlett Sphericity testinin anlamlı çıkması gerekmektedir (Büyüköztürk, 2011, 126). Bu 

nedenle çalışmaya dahil olan 9.,10.,11. ve 12. sınıflardan elde edilen verilere her sınıf için ayrı ayrı 

KMO ve Bartlett Sphericity testi yapılmıştır. Aşağıda her sınıf için ölçme aracından elde edilen veri 

setinin uygunluğuna yönelik KMO ve Barlett testi analizleri verilerek her sınıf için ayrı ayrı ölçme 

aracının maddeleri ve bu maddelerin faktör yükleri tablolar halinde sunulmuştur. 

 

9. Sınıf  

9. sınıf ölçme aracı için KMO değerinin  .78 olması, Bartlett Sphericity testi (x2 = 510,693,  p= .000) 

değerlerinin anlamlılık içermesi verilerin faktör analizi yapmaya uygun olduğunu göstermektedir. 

 

Tablo 11: 9. Sınıf Ölçme Aracı Maddelerinin Temel Bileşenler Analiz Tablosu 

 

 

Tablo 11’e göre, maddelerin dereceli puanlama anahtarının genel amacına hizmet etme gücünü 

bildiren faktör yükleri incelendiğinde bu değerlerin .60 ile .82 arasında değiştiği görülmüştür.  Faktör 

yükü alt sınırının 0,30 olduğu göz önünde bulundurulduğunda tüm maddelerin faktör yüklerinin alt 

sınırın üstünde +1,00’e yakın olması tüm maddelerin pozitif yönde performansının ölçülmesi amacına 

yönelik güçlü bir ölçme yaptığını göstermektedir. Temel bileşenler analizinde ölçme aracının, gitar 

 

Madde Ölçüt Beceriler 
Faktör 

Yükleri 

1 Gitarın bölümlerini açıklama ,638 

2 Gitarla doğru oturuş ve gitarı doğru tutuş pozisyonunda oturma ,805 

3 Sağ el tekniğini doğru kullanma ,602 

4 Tınıları kontrol etme ,817 

5 Ses yüksekliğini kontrol etme ,739 

6 Sol el tekniğini doğru kullanma ,601 

7 Sağ el ve sol el koordinasyonu sağlama ,798 

8 Eseri duatesine uygun seslendirme ,764 

9 Eseri uygun hızda seslendirme ,697 

10 Eseri ritmik yapısı açısından doğru seslendirme ,723 

11 Düzeyine uygun eserleri deşifre   edebilme ,666 

12 Notaları doğru seslendirme ,671 

13 Nüansları etkili bir biçimde uygulama ,828 

14 Müzik cümlelerini ifade edebilme ,781 

15 Gitarda sınıf seviyesine uygun ulusal ve uluslararası eser ve etüt     seslendirme ,779 

16 
Gitarı dış etkenlerden koruma, ellerini koruma, tırnak bakımını yapma vb. 

davranışlara özen gösterme 
,730 

17 Derse, hazır bulunuşluluk ve devam konusunda titiz davranma ,737 

Açıkladığı Varyansın Toplam Yüzdesi 72, 797 
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performansının ölçülmesine ilişkin toplam varyansın %72,79’unu açıkladığı görülmüştür. Bu durum 

tüm maddelerin ölçme aracının genel amacı olan gitar performansının ölçümünü maddeler arası güçlü 

bir bağ ile yapması şeklinde yorumlanabilir. 

 

10. Sınıf  

10. sınıf ölçme aracı için KMO değerinin  .80 olması, Bartlett Sphericity testi (x2 = 581,343,  p= .000) 

değerlerinin anlamlılık içermesi verilerin faktör analizi yapmaya uygun olduğunu göstermektedir. 

 

Tablo 12: 10. Sınıf Ölçme Aracı Maddelerinin Temel Bileşenler Analiz Tablosu 

Madde Ölçüt Beceriler Faktör Yükleri 

1 Gitarla doğru oturuş ve gitarı doğru tutuş pozisyonunda oturma ,709 

2 Sağ el tekniğini doğru kullanma ,594 

3 Tınıları kontrol etme ,831 

4 Ses yüksekliğini kontrol etme ,824 

5 Sol el tekniğini doğru kullanma ,728 

6 Sağ el ve sol el koordinasyonu sağlama ,806 

7 Pozisyon geçişlerini eş güdümle uygulama ,782 

8 Eseri duatesine uygun seslendirme ,723 

9 Flajöle, çarpma, mordan, trill vb. teknikleri doğru uygulama ,777 

10 Eseri uygun hızda seslendirme ,713 

11 Eseri ritmik yapısı açısından doğru seslendirme ,855 

12 Düzeyine uygun eserleri deşifre edebilme ,711 

13 Notaları doğru seslendirme ,832 

14 Nüansları etkili bir biçimde uygulama ,851 

15 Müzik cümlelerini ifade edebilme ,838 

16 Gitarda sınıf seviyesine uygun ulusal ve uluslararası eser ve etüt seslendirme ,839 

17 
Gitarı dış etkenlerden koruma, ellerini koruma, tırnak bakımını yapma vb. 

davranışlara özen gösterme 
,568 

18 Derse, hazır bulunuşluluk ve devam konusunda titiz davranma ,733 

Açıkladığı Varyansın Toplam Yüzdesi 76,20 

 

Tablo 12’ye göre, maddelerin dereceli puanlama anahtarının genel amacına hizmet etme gücünü 

bildiren faktör yükleri incelendiğinde bu değerlerin .56 ile .85 arasında değiştiği görülmüştür.  Faktör 

yükü alt sınırının 0,30 olduğu göz önünde bulundurulduğunda tüm maddelerin faktör yüklerinin alt 

sınırın üstünde +1,00’e yakın olması tüm maddelerin pozitif yönde performansının ölçülmesi amacına 

yönelik güçlü bir ölçme yaptığını göstermektedir. Temel bileşenler analizinde ölçme aracının, gitar 

performansının ölçülmesine ilişkin toplam varyansın %76,20’sini açıkladığı görülmüştür. Bu durum 

tüm maddelerin ölçme aracının genel amacı olan gitar performansının ölçümünü maddeler arası güçlü 

bir bağ ile yapması şeklinde yorumlanabilir. 
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11. Sınıf  

11. sınıf ölçme aracı için KMO değerinin  .85 olması, Bartlett Sphericity testi (x2 = 552,182,  p= .000) 

değerlerinin anlamlılık içermesi verilerin faktör analizi yapmaya uygun olduğunu göstermektedir. 

 

Tablo 13: 11. Sınıf Ölçme Aracı Maddelerinin Temel Bileşenler Analiz Tablosu 

Madde Ölçüt Beceriler Faktör Yükleri 

1 Sağ el tekniğini doğru kullanma ,757 

2 Tınıları kontrol etme ,794 

3 Ses yüksekliğini kontrol etme ,813 

4 Sol el tekniğini doğru kullanma ,673 

5 Sağ el ve sol el koordinasyonu sağlama ,745 

6 Pozisyon geçişlerini eş güdümle uygulama ,769 

7 Eseri duatesine uygun seslendirme ,885 

8 Flajöle, çarpma, mordan, trill vb. teknikleri doğru uygulama ,769 

9 Eseri uygun hızda seslendirme ,851 

10 Eseri ritmik yapısı açısından doğru seslendirme ,763 

11 Düzeyine uygun eserleri deşifre   edebilme ,773 

12 Notaları doğru seslendirme ,820 

13 Nüansları etkili bir biçimde uygulama ,815 

14 Müzik cümlelerini ifade edebilme ,884 

15 
Gitarda sınıf seviyesine uygun ulusal ve uluslararası eser ve etüt     

seslendirme 
,758 

16 
Gitarı dış etkenlerden koruma, ellerini koruma, tırnak bakımını yapma vb. 

davranışlara özen gösterme 
,621 

17 Derse, hazır bulunuşluluk ve devam konusunda titiz davranma ,683 

Açıkladığı Varyansın Toplam Yüzdesi 77,49 

 

Tablo 13’e göre, maddelerin dereceli puanlama anahtarının genel amacına hizmet etme gücünü 

bildiren faktör yükleri incelendiğinde bu değerlerin .62 ile .88 arasında değiştiği görülmüştür.  Faktör 

yükü alt sınırının 0,30 olduğu göz önünde bulundurulduğunda tüm maddelerin faktör yüklerinin alt 

sınırın üstünde +1,00’e yakın olması tüm maddelerin pozitif yönde performansının ölçülmesi amacına 

yönelik güçlü bir ölçme yaptığını göstermektedir. Temel bileşenler analizinde ölçme aracının, gitar 

performansının ölçülmesine ilişkin toplam varyansın %77,49’sini açıkladığı görülmüştür. Bu durum 

tüm maddelerin ölçme aracının genel amacı olan gitar performansının ölçümünü maddeler arası güçlü 

bir bağ ile yapması şeklinde yorumlanabilir. 
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12. Sınıf  

12. sınıf ölçme aracı için KMO değerinin  .82 olması, Bartlett Sphericity testi (x2 = 290,984,  p= .000) 

değerlerinin anlamlılık içermesi verilerin faktör analizi yapmaya uygun olduğunu göstermektedir. 

 

Tablo 14: 12. Sınıf Ölçme Aracı Maddelerinin Temel Bileşenler Analiz Tablosu 

Madde Ölçüt Beceriler 
Faktör 

Yükleri 

1 Tınıları kontrol etme ,855 

2 Ses yüksekliğini kontrol etme ,849 

3 Pozisyon geçişlerini eş güdümle uygulama ,835 

4 Eseri duatesine uygun seslendirme ,816 

5 Flajöle, çarpma, mordan, trill vb. teknikleri doğru uygulama ,844 

6 Eseri uygun hızda seslendirme ,784 

7 Düzeyine uygun eserleri deşifre   edebilme ,755 

8 Nüansları etkili bir biçimde uygulama ,872 

9 Müzik cümlelerini ifade edebilme ,759 

10 Dönem, stil ve tür özelliklerine uygun yorumlama ,810 

11 Gitarda sınıf seviyesine uygun ulusal ve uluslararası eser ve etüt     seslendirme ,848 

12 Derse, hazır bulunuşluluk ve devam konusunda titiz davranma ,514 

Açıkladığı Varyansın Toplam Yüzdesi 79,49 

 

Tablo14’e göre, maddelerin ölçme aracının genel amacına hizmet etme gücünü bildiren faktör yükleri 

incelendiğinde bu değerlerin .51 ile .85 arasında değiştiği görülmüştür.  Faktör yükü alt sınırının 0,30 

olduğu göz önünde bulundurulduğunda tüm maddelerin faktör yüklerinin alt sınırın üstünde +1,00’e 

yakın olması tüm maddelerin pozitif yönde performansının ölçülmesi amacına yönelik güçlü bir ölçme 

yaptığını göstermektedir. Temel bileşenler analizinde ölçme aracının, gitar performansının 

ölçülmesine ilişkin toplam varyansın %79,49’sini açıkladığı görülmüştür. Bu durum tüm maddelerin 

ölçme aracının genel amacı olan gitar performansının ölçümünü maddeler arası güçlü bir bağ ile 

yapması şeklinde yorumlanabilir. 

 

Madde Geçerliliklerinin İncelenmesi 

“Madde analizi kapsamında başvurulan bir başka yol, toplam puanlara göre oluşturulan alt %27 ve üst 

%27’ lik grupların madde ortalama puanları arasındaki farkın ilişkisiz t- testi kullanılarak sınanmasıdır. 

Bu farkın anlamlı çıkması testin iç tutarlılığın göstergesi olarak kabul edilir. Analiz sonuçları 

maddelerin bireyleri ölçülen davranış bakımından ne derece ayırt ettiğini gösterir” (Büyüköztürk, 2005, 

s.171). Bu nedenle çalışmaya dahil olan 9.,10.,11. ve 12. sınıfların alt %27 ve üst %27’ lik grupların 

madde ortalama puanları arasındaki farka yönelik ilişkisiz t- testi tabloları her sınıf için ayrı ayrı 

sunulmuş analiz sonuçlarında benzerlik olduğu için tüm sınıfların analizleri ortak bir dille 

yorumlanmıştır. 
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9. Sınıf  

Tablo 15: 9.Sınıfın Alt %27 ve Üst %27’lik Puan Ortalamasına Yönelik İlişkisiz T- Testi Tablosu 

Ölçüt 

Beceriler 
Grup n X̄ Ss t p 

1 Üst %27 20 4,4500 ,82558 4,433 .000 
Alt %27 20 3,0500 1,14593 

2 Üst %27 20 4,6000 ,59824 5,530 .000 
Alt %27 20 3,3000 ,86450 

3 Üst %27 20 4,1000 ,85224 3,917 .000 
Alt %27 20 2,9500 ,99868 

4 Üst %27 20 4,5000 ,51299 14,139 .000 
Alt %27 20 2,3000 ,47016 

5 Üst %27 20 4,5000 ,51299 13,562 .000 
Alt %27 20 2,3500 ,48936 

6 Üst %27 20 4,4000 ,50262 11,156 .000 
Alt %27 20 2,6500 ,48936 

7 Üst %27 20 4,6500 ,48936 13,914 .000 
Alt %27 20 2,4500 ,51042 

8 Üst %27 20 4,9500 ,22361 20,334 .000 
Alt %27 20 2,2500 ,55012 

9 Üst %27 20 4,7500 ,44426 13,816 .000 
Alt %27 20 2,3000 ,65695 

10 Üst %27 20 4,5000 ,51299 17,941 .000 
Alt %27 20 2,1000 ,30779 

11 Üst %27 20 4,5000 ,51299 18,420 .000 
Alt %27 20 2,0000 ,32444 

12 Üst %27 20 4,9000 ,30779 18,970 .000 
Alt %27 20 2,4000 ,50262 

13 Üst %27 20 4,2000 ,41039 16,900 .000 
Alt %27 20 2,0500 ,39403 

14 Üst %27 20 4,3000 ,47016 19,100 .000 
Alt %27 20 1,9000 ,30779 

15 Üst %27 20 4,8000 ,41039 20,657 .000 
Alt %27 20 1,8500 ,48936 

16 Üst %27 20 5,0000 ,00000 15,639 .000 
Alt %27 20 2,2500 ,78640 

17 Üst %27 20 5,0000 ,00000 14,694 .000 
Alt %27 20 2,5000 ,76089 
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10. Sınıf  

Tablo 16: 10.Sınıfın Alt %27 ve Üst %27’lik Puan Ortalamasına Yönelik İlişkisiz T- Testi Tablosu 

  

Hedef 

Beceri 
Grup n  ss t p 

M1 
Üst %27 16 4,7500 ,44721 

13,175 .000 
Alt %27 16 2,5000 ,51640 

M2 
Üst %27 16 4,6875 ,47871 

11,918 .000 
Alt %27 16 2,6250 ,50000 

M3 
Üst %27 16 4,3750 ,50000 

13,624 .000 
Alt %27 16 2,1875 ,40311 

M4 
Üst %27 16 4,5000 ,51640 

13,217 .000 
Alt %27 16 2,1250 ,50000 

M5 
Üst %27 16 4,6250 ,50000 

12,728 .000 
Alt %27 16 2,3750 ,50000 

M6 
Üst %27 16 4,5625 ,51235 

11,384 .000 
Alt %27 16 2,3125 ,60208 

M7 
Üst %27 16 4,3125 ,47871 

13,582 .000 
Alt %27 16 2,1875 ,40311 

M8 
Üst %27 16 4,4375 ,51235 

13,805 .000 
Alt %27 16 2,1875 ,40311 

M9 
Üst %27 16 4,3750 ,50000 

13,999 .000 
Alt %27 16 1,5625 ,62915 

M10 
Üst %27 16 4,7500 ,44721 

14,556 .000 
Alt %27 16 2,1875 ,54391 

M11 
Üst %27 16 4,9375 ,25000 

33,941 .000 
Alt %27 16 1,9375 ,25000 

M12 
Üst %27 16 4,8125 ,40311 

22,239 .000 
Alt %27 16 1,8750 ,34157 

M13 
Üst %27 16 4,9375 ,25000 

18,336 .000 
Alt %27 16 2,3750 ,50000 

M14 
Üst %27 16 4,4375 ,51235 

19,030 .000 
Alt %27 16 2,0000 ,00000 

M15 
Üst %27 16 4,5625 ,51235 

16,292 .000 
Alt %27 16 2,0000 ,36515 

M16 
Üst %27 16 4,5000 ,51640 

11,783 .000 
Alt %27 16 2,1250 ,61914 

M17 
Üst %27 16 5,0000 ,00000 

13,190 .000 
Alt %27 16 1,9375 ,92871 

M18 
Üst %27 16 5,0000 ,00000 

11,979 .000 
Alt %27 16 2,5625 ,81394 

x
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11. Sınıf  

Tablo 17: 11.Sınıfın Alt %27 ve Üst %27’lik Puan Ortalamasına Yönelik İlişkisiz T- Testi Tablosu 

  

 

Hedef 

Beceri 
Grup n  ss t p 

M1 
Üst %27 15 4,8667 ,35187 

12,130 .000 
Alt %27 15 2,6000 ,63246 

M2 
Üst %27 15 4,4000 ,50709 

10,346 .000 
Alt %27 15 2,4667 ,51640 

M3 
Üst %27 15 4,8000 ,41404 

13,263 .000 
Alt %27 15 2,5333 ,51640 

M4 
Üst %27 15 4,8000 ,41404 

11,117 .000 
Alt %27 15 2,6667 ,61721 

M5 
Üst %27 15 4,9333 ,25820 

13,121 .000 
Alt %27 15 2,6667 ,61721 

M6 
Üst %27 15 4,8667 ,35187 

15,604 .000 
Alt %27 15 2,2000 ,56061 

M7 
Üst %27 15 4,6000 ,50709 

14,363 .000 
Alt %27 15 2,0667 ,45774 

M8 
Üst %27 15 4,6667 ,48795 

17,978 .000 
Alt %27 15 1,4000 ,50709 

M9 
Üst %27 15 4,8667 ,35187 

14,462 .000 
Alt %27 15 2,5333 ,51640 

M10 
Üst %27 15 5,0000 ,00000 

14,929 .000 
Alt %27 15 2,5333 ,63994 

M11 
Üst %27 15 4,5333 ,51640 

15,332 .000 
Alt %27 15 2,0000 ,37796 

M12 
Üst %27 15 4,7333 ,45774 

13,229 .000 
Alt %27 15 2,4000 ,50709 

M13 
Üst %27 15 4,8000 ,41404 

15,604 .000 
Alt %27 15 2,1333 ,51640 

M14 
Üst %27 15 4,6667 ,48795 

12,854 .000 
Alt %27 15 2,2000 ,56061 

M15 
Üst %27 15 4,5333 ,51640 

13,201 .000 
Alt %27 15 2,0000 ,53452 

M16 
Üst %27 15 5,0000 ,00000 

14,270 .000 
Alt %27 15 2,3333 ,72375 

M17 
Üst %27 15 5,0000 ,00000 

11,225 .000 
Alt %27 15 2,6000 ,82808 

x
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12. Sınıf  

Tablo 18: 12.Sınıfın Alt %27 ve Üst %27’lik Puan Ortalamasına Yönelik İlişkisiz T- Testi Tablosu 

 

Dört ayrı Sınıf için tablo 15,16,17,18 incelendiğinde Güzel Sanatlar Lisesindeki dört sınıf için 

hazırlanan performans dereceli puanlama anahtarının tüm maddelerde (ss, sd, p<.05) değerlerine göre 

%27’lik alt ve üst başarı gruplarının başarı puanları arasında anlamlı farklılık görülmektedir. Bu analiz 

bulgularına göre ölçme aracının alt ve üst gurubu yeterli derecede ayırt ettiği ve oldukça yüksek 

geçerliliğe sahip bir şekilde ölçme yaptığı söylenebilir. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Ölçme aracının güvenilirliğine ilişkin sonuçlar: Gitar Dersi Sınavı Dereceli Puanlama Anahtarı’nın 

güvenirliğinin belirlenmesi için, ilk olarak iç tutarlılığı incelenmiştir. İç tutarlılığın incelenmesinde her 

bir madde üzerinden araştırmacı ve 8 gitar öğretmeni tarafından eş zamanlı yapılan değerlendirmede 

verilen puanların ortalaması kullanılmıştır. Puanlayıcılar tarafından yapılan puanlamaların 

ortalamasının alınıp alınamayacağının belirlenmesine yönelik Cohen’s Kappa testi uygulanmış ve 

testin sonucunda puanlayıcılar arası tutarlılığın var olduğu görülmüştür.  

Puanlayıcıların verdiği puanların ortalaması üzerinden yapılan Cronbach Alpha testi güvenirlik testi 

sonucunda elde edilen tutarlılık kat sayısının kabul edilen minimum değerden oldukça yüksek olduğu 

saptanmıştır. Elde edilen bu iç tutarlılık katsayısı, oluşturulan dereceli puanlama anahtarının iç 

tutarlılığının olduğunun bir kanıtı olarak kabul edilebilir. 

Geliştirilen dereceli puanlama anahtarının iç güvenilirliğinin diğer bir sınaması, elde edilen toplam 

puanlar üzerinden puanlayıcılar arası tutarlılık ölçülerek yapılmıştır. Bu bağlamda, toplam puanlar 

arası tutarlılığın incelenmesinde kullanılacak korelasyon formülünün belirlenmesi için öncelikle 

Hedef 

Beceri 
Grup n  ss t p 

M1 
Üst %27 13 5,0000 ,00000 

38,000 .000 
Alt %27 13 2,0769 ,27735 

M2 
Üst %27 13 4,8462 ,37553 

16,148 .000 
Alt %27 13 1,8462 ,55470 

M3 
Üst %27 13 4,9231 ,27735 

14,702 .000 
Alt %27 13 2,0769 ,64051 

M4 
Üst %27 13 5,0000 ,00000 

15,398 .000 
Alt %27 13 2,3077 ,63043 

M5 
Üst %27 13 4,7692 ,43853 

14,905 .000 
Alt %27 13 1,8462 ,55470 

M6 
Üst %27 13 4,9231 ,27735 

14,942 .000 
Alt %27 13 1,8462 ,68874 

M7 
Üst %27 13 4,8462 ,37553 

19,215 .000 
Alt %27 13 1,7692 ,43853 

M8 
Üst %27 13 4,8462 ,37553 

16,148 .000 
Alt %27 13 1,8462 ,55470 

M9 
Üst %27 13 4,9231 ,27735 

18,126 .000 
Alt %27 13 2,0769 ,49355 

M10 
Üst %27 13 4,7692 ,43853 

15,543 .000 
Alt %27 13 1,9231 ,49355 

M11 
Üst %27 13 4,8462 ,37553 

11,784 .000 
Alt %27 13 2,0769 ,75955 

M12 
Üst %27 13 5,0000 ,00000 

11,418 .000 
Alt %27 13 2,1538 ,89872 

x
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puanlayıcılar arası çarpıklık değerleri incelenmiş ve dağılım normal bulunmuştur. Buna göre, Pearson 

Momentler Çarpımı Korelasyon katsayısı formülü kullanılmasıyla elde edilen korelasyon katsayısı, 

ölçme aracının toplam puanlar arası tutarlılığının olduğunun bir göstergesi olarak kabul edilebilir. 

 Tüm bu sonuçlar göz önüne alındığında, araştırma kapsamında geliştirilen dereceli puanlama 

anahtarının güvenilir ölçümler yaptığı söylenebilir. 

 

Ölçme aracının geçerliğine ilişkin sonuçlar: Araştırma kapsamında geliştirilen dereceli puanlama 

anahtarının öncelikle kapsam geçerliği alan uzmanlarının da görüşleriyle sağlanmıştır. Bu amaç 

çerçevesinde, görüşleri alınan alan uzmanları, hazırlanan ölçüt becerilerin ifade, içerik ve puantajı ile 

sınıf düzeyine göre katsayıları bakımından gitar icra becerisini ölçmek için yeterli olduğunu 

belirtmişlerdir. 

Dereceli puanlama anahtarının yapı geçerliğinin sınanması için yapılan temel bileşenler analizi 

sonucunda ölçme aracının gitar performansına yönelik tek bir temel yapıyı ölçtüğü sonucuna 

ulaşılmıştır. Elde edilen faktör yükleri incelendiğinde maddelere ait faktör yüklerinin kabul edilebilir 

sınırdan daha yüksek olduğu saptanmıştır. Bu durum, geliştirilen ölçme aracının gitar performansının 

ölçülmesine yönelik ölçüm yaptığının ve aracın yapı geçerliğinin olduğunun bir göstergesi olarak 

kabul edilebilir. 

Madde geçerliğine yönelik yapılan analiz çerçevesinde, Gitar Dersi Sınavı Dereceli Puanlama 

Anahtarı ile yapılan değerlendirme sonucunda öğrenciler, başarı düzeyleri bakımından %27’lik alt ve 

üst guruplara ayrılmış ve bu iki gurup arasında her bir ölçüt beceri üzerinden t-testi yapılmıştır. 

Yapılan t-testi sonucunda ölçme aracında yer alan her bir ölçüt beceri için öğrenci gurupları arasında 

anlamlı bir farklılık saptanmıştır. Elde edilen sonuçlar çerçevesinde geliştirilen ölçme aracının madde 

geçerliğinin olduğu söylenebilir. Tüm bu sonuçlar dikkate alındığında, geliştirilen ölçme aracı geçerli 

bir ölçme aracıdır denilebilir.  

 

Öneriler 

Araştırmada elde edilen sonuçlara ilişkin oluşturulan öneriler aşağıda sunulmuştur.  

Araştırma kapsamında geliştirilen Gitar Dersi Sınavı Dereceli Puanlama Anahtarı, güzel sanatlar 

liseleri, Türk ve Batı Müziği Çalgıları Gitar dersi yarıyıl sonu sınavlarında kullanıldığı takdirde 

yapılacak ölçme işleminin, daha nesnel, tutarlı, geçerli ve güvenilir olacağı göz önünde 

bulundurulması gereken bir noktadır. 

Geliştirilen dereceli puanlama anahtarı, öğrenci performansına yönelik geribildirimler sağlaması ve 

öğrencilerde tespit edilen eksikliklerin giderilmesi ile ilgili öğretmenlere katkı ve kolaylık sağlaması 

bakımından önemsenmelidir. 

Yapılan sınavlarda öğrenciye geribildirimin sistematik ve hızlı bir şekilde verilmesiyle performanstaki 

aksaklıklar belirlenecek ve daha verimli bir çalışma süreci oluşturulacaktır. Bundan dolayı dereceli 

puanlama anahtarının çalgı sınavlarında kullanılmasının eğitimi olumlu yönde etkileyeceği 

varsayılmaktadır. 

Dereceli Puanlama Anahtarı ile yapılan değerlendirilmelere göre, gitar öğretim programında gerekli 

görüldüğü takdirde değişiklikler yapılmasının, verimli bir eğitim süreci için sağlıklı olacağı 

düşünülmektedir. 

9. Sınıf düzeyinde geliştirilen dereceli puanlama anahtarının, Güzel Sanatlar Liselerinde yapılan 

yetenek sınavlarında gitar çalgısı ile sınava giren öğrencilerin performansını ölçmek için de 

kullanılabileceği düşünülmektedir. 

Geliştirilen ölçme aracı, yükseköğretim kurumlarında verilen gitar eğitimi ders içeriğine göre yeniden 

yapılandırılıp, yarıyıl sonu gitar sınavlarında da kullanılabilir.   
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Türk ve batı müziği çalgılarında performansın ölçülmesi için bu ve benzeri ölçme araçlarının 

geliştirilmesinin, daha nesnel, tutarlı, geçerli ve güvenilir bir sınav değerlendirmesi için verimli 

olacağı düşünülmektedir.   
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ÖZET 

Müzik, nesilden nesile kültür aktarımın yapılmasında, toplumların ortak bir kültür içerisinde hareket 

etmesi, sosyalleşmesi vb. hayatımızın birçok noktasında önemli bir yer tutmaktadır. Bu bakımdan 

çocukların okul öncesi dönemde bilinçli ve programlı bir müzik eğitimi ile tanışması son derece 

önemli olduğu düşünülmektedir. Nitekim 19. yüzyılda ünlü eleştirmenler ve müzisyenler insanın 

kültürel ve değerler bakımından gelişiminde müzik eğitiminin önemini vurgulamaya ve kanıtlamaya 

çalışmışlardır. Bu bağlamda, her çocuğun, erken yaşlarda kendisini en iyi ifade edebileceği bir 

müziksel etkinlik türünde gerek bireysel gerek ise grupla çalışması, onun bireysel gelişimi için önem 

vurgulanmıştır. Örneğin, birlikte söyleme çalışmaları, sesini kullanmayı keşfedeceği, uyum becerisini 

geliştireceği, iş birliğine dair disiplin kazanacağı bir etkinlik olacaktır. Bireysel çalgı çalması kişisel 

doyum sağlayabileceği ve ritim- melodi duygusunu geliştirebilecektedir. Buna göre bu çalışmada 

Türkiye ve Rusya’da erken yaş okul öncesi dönemde uygulanan müzik eğitim programlarının temel 

yapılar bakımından incelenerek karşılaştırılması amaçlanmıştır. Çalışmada her iki ülke ait programlar 

ve uygulama yöntemleri kurumsal web adresleri ve ilgili kaynaklardan elde edileceği için 

Araştırmanın yürütülmesinde genel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın temellendirilmesi için 

gereken kaynaklar belirlenip toplanmış ve ilgili ders programının analiz edilip betimsel çözümlenmesi 

yapılmış ve her iki ülkenin okul öncesi müzik eğitimine yönelik önemli hususlar sunulmuştur. 

Araştırmanın bundan sonraki süreçlerde yapılacak olası çalışmalara önemli katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Okulöncesi Müzik Eğitimi, Rusya Okulöncesi Eğitim Programı, Türkiye 

Okulöncesi Eğitim Programı 

 

ABSTRACT 

 Music, in the transfer of culture from generation to generation, the movement of societies in a 

common culture, socialization, etc. plays an important role in many aspects of our lives. In this 

respect, it is thought that it is extremely important for children to meet with a conscious and 

programmed music education in the pre-school period. As a matter of fact, in the 19th century, famous 

critics and musicians tried to emphasize and prove the importance of music education in the 

development of people in terms of culture and values. In this context, it is emphasized that it is 

important for each child's individual development to work in a musical activity type, both individually 

and in groups, in which he can express himself best at an early age. For example, singing together will 

be an activity where he will discover how to use his voice, develop his harmony skills, and gain 

discipline about cooperation. Playing an individual instrument can provide personal satisfaction and 

improve the sense of rhythm-melody. Accordingly, in this study, it is aimed to examine and compare 

the music education programs applied in the early pre-school period in Turkey and Russia. Since the 

programs and application methods of both countries will be obtained from the corporate web addresses 

and related sources in the study, the general scanning model was used in the conduct of the research. 

The necessary resources for the grounding of the research were determined and collected, the relevant 
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curriculum was analyzed and descriptive analysis was made, and important issues regarding the pre-

school music education of both countries were presented.It is thought that the research will make an 

important contribution to the possible studies to be made in the future processes. 

Keywords: Preschool Music Education, Russia Preschool Education Program. Turkey Preschool 

Education Program,  

 

Türkiye ve Rusya Okulöncesi Müzik Eğitimi Üzerine Bir İnceleme 

Giriş 

Müzik, nesilden nesile kültür aktarımın yapılmasında, toplumların ortak bir kültür içerisinde hareket 

etmesi, sosyalleşmesi vb. hayatımızın birçok noktasında önemli bir yer tutmaktadır. Bu bakımdan 

çocukların okul öncesi dönemde bilinçli ve programlı bir müzik eğitimi ile tanışması son derece 

önemli olduğu düşünülmektedir. Nitekim 19. yüzyılda müzisyenler ve insan gelişimi ile ilgilenen 

akademi, insanın kültürel ve değerler bakımından gelişiminde müzik eğitiminin önemini vurgulamaya 

ve kanıtlamaya çalışmışlar, her çocuğun, erken yaşlarda kendisini en iyi ifade edebileceği bir müziksel 

etkinlik türünde gerek bireysel gerek ise grupla çalışması, onun bireysel gelişimi için olan katkısına 

vurgu yapmışlardır. Erken çocukluk döneminde elde edilen kazanım ve davranışların yaşam boyu 

etkisinin olduğu ve bu kazanımlardan bazıları da müzik eğitim yoluyla ya da içerisinde müziğin yer 

aldığı etkinlikler ile kazandırılabileceği görüşünden hareketle dünyada erken yaş veya okul öncesi 

müzik eğitimine devlet organları ile önem verilmiş ve uygulanmaya başlamıştır. 

Müzik, hem bir eğitim alanı hem de bir eğitim yöntemi olarak önemli rol oynar. Müzikle erken 

yaşlarda tanışmak, müziksel öğrenmelerle bilişsel, dil, sosyal-duygusal ve motor becerilerin bütüncül 

bir şekilde desteklenmesi açısından gereklidir. Gerek erken çocukluk eğitimcileri gerekse müzik 

eğitimcileri, okul öncesi yılların beynin müzik merkezinin gelişimi ile çocukların doğal müzikal 

yeteneklerini güçlendirmek için kritik bir dönem olduğu konusunda görüş birliğindedir (Isenberg ve 

Jalongo, 2001:159; Etopio, 2009:1, akt. Kandır ve Türkoğlu, 2015). 

Okulöncesi Müzik Eğitimi  

Erken çocukluk eğitimi kuramlarında; günlük etkinlik programında müzik çalışmaları çok önemli bir 

yer tutar. Müzik ve müzikli faaliyetler çocukların çok hoşlarına gider. Erken çocukluk eğitimi 

kurumlarında müzik etkinlikleri için belli bir süre ayrılır, fakat bunun yanında diğer etkinlikleri 

uygularken de müziğe ve müzik etkinliklerine yer verilebilir. Erken çocukluk eğitimi kurumlarında 

müzik etkinlikleri, çocukların dil gelişimlerini etkiler. Ritim duygusunu geliştirir. Çocuklara birlikte 

hareket etme ve bir gruba ait olma duygusunu hissettirir. Çocukların kendilerini ifade etmelerine, 

sosyal hayata uyum sağlamalarına yardımcı olur. Güven ve başarı duygusu kazandırır (MEB,2017, 

s.5). 

Okulöncesi yıllar (3-6 yaşları) müziksel yeteneklerin gelişimi açısından son derece önemli bir 

dönemdir. Bu dönemde çocuğun birini kendine model alması ya da öğretmenine kendini duygusal 

olarak yakın hissetmesi müziksel öğrenmeleri destekler ve müzik etkinliklerinin amacına ulaşmasına 

yardımcı olur (Yıldız, Nacakcı, 2017). Bu dönemde yüksek kalitede müzik eğitimi deneyimi yaşayan 

çocukların yaşamlarında olumlu etkiler gözlemlenmektedir (Achilles, 1999). Bu dönemde oluşan 

müzikal deneyimler çocuğun ileriki yaşamında bilişsel, duyuşsal, devinişsel ve sosyal becerilerine; 

kendini ifade etme becerisine önemli katkı sağlayacaktır (Barbaros, E., Akbulut, E., 2021). 

Erken çocukluk döneminde müzik eğitimi çocukların davranışlarını geliştirmeye yardım edecek 

özellikte olmalıdır. Müzik etkinlikleri bu özellik göz önünde bulundurularak hazırlanmalıdır. Çocuklar 

küçük yaşlardan itibaren kaliteli ve iyi bir müzikle eğitilirlerse daha sonraki dönemlerde kaliteli, iyi 

müziği seçebilen, kaliteli müziği seven ve müzikten doğru bir şekilde faydalanmasını bilen kişiler 

olarak yetişeceklerdir. Erken çocukluk döneminde müziğe ve müzik etkinliğine mümkün olduğunca 

ağırlık verilmeli, çocuğun müzik ruhuyla gelişmesine yardımcı olunmalıdır (MEB,2017, s.3,4).  
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Türkiye’de Okulöncesi Müzik Eğitimi ve Uygulamaları 

Osmanlı döneminde, Emrullah Efendi’nin nazırlığında,1913 yılında çıkarılan “Tedrisat-ı İptidaiye 

Kanunu Muvakkati" (Geçici İlköğretim Kanunu) ile anaokullarının, Türkiye’nin her yerine 

yaygınlaştırılması emredilmiştir. Bu kanunda Ana Mektepleri ve Sıbyan Sınıflarının ilköğretime bağlı 

olduğu belirtilmiştir. Tedrisat-ı İptidaiye Kanununda adı geçen “Ana Mekteplerine öğretmen 

yetiştirmek üzere ise 1915 yılında İstanbul’da “Ana Öğretmen Okulu" açılmıştır (Aral, Kandır ve 

Yaşar, 2003: 24). Öğretim süresi bir yıl olan bu okulda, Türkiye’de ilk olarak okul öncesi eğitim alanı 

için öğretmen eğitimi çalışmaları başlamış ancak 370 kadar mezun veren bu okul 1919 yılında 

kapandığı belirtilmiştir. Günümüze bakacak olursak, okul öncesi eğitim kurumlan, farklı genel 

müdürlüklere bağlı olarak faaliyet göstermektedir. 1992’de ilköğretim bünyesinde yer almaya 

başlayan anasınıfları, okul öncesi eğitimin de son aşamasıdır “Okul Öncesi Genel Müdürlüğü 3797 

sayılı kanunla" 1993 yılında kurulmuştur (MEB, Tebliğler Dergisi, 2002). 

“36-72 Aylık Çocuklar İçin Okul Öncesi Eğitimi Programı” 2006 yılında denenip geliştirilmek üzere 

uygulamaya konulmuştur. Ulusal ve uluslararası alan araştırmaları, uygulamadan gelen geri bildirimler 

ve Okul Öncesi Eğitiminin Güçlendirilmesi Projesi çalışmaları kapsamında yapılan mevcut durum 

analizleri dikkate alınarak 2012-2013 yılında program geliştirme çalışması yapılmıştır. Bu süreçte okul 

öncesi eğitimi veren bütün paydaş kurum ve kuruluşların da katkıları dikkate alınarak program 

geliştirme çalışmaları tamamlanmıştır (MEB, 2013). 

Okulöncesi eğitiminde kullanılan müzik materyalleri, türler, metodoloji, ders içerikleri, 

uygulamalar 

Ülkemizde erken çocukluk döneminde verilen müzik eğitimi ve uygulamaları Millî Eğitim 

Bakanlığına bağlı devletin resmi kurumları ve özel kuruluşlarda verilmektedir. Bunlar kısaca 

anaokulu, ana sınıfı, kreş, gündüz bakım evi, vb. isimlerle adlandırılmaktadır. Buralarda verilen müzik 

eğitimindeki ana ilke ve amaçlar genel olarak üç ana grupta incelenebilir: 

Bilişsel ve dil gelişimine etkileri  

Duygusal ve sosyal gelişime etkileri  

Bedensel ve psikomotor gelişime etkileri (MEB,2017, s.3,4). 

Ülkemizde okul öncesi döneme ait henüz Milli eğitim Bakanlığının onaylamış olduğu Erken çocukluk 

dönemi müzik Eğitim Programı olmaması nedeniyle okul öncesi eğitim veren kurumlarda müzik 

eğitimi yine MEB’in yayımlamış olduğu çocuk gelişim ve eğitimi kitaplarında yer alan müzik 

etkinlikleri, öğretmenlerin kendi araştırmaları ve deneyimlerine dayalı olarak edindikleri ve 

uyguladıkları müziksel etkinlikler bağlamında yapılmaktadır.  

Erken çocukluk eğitimi kurumlarında müzik etkinlikleri kapsamında genellikle yapılan etkinlik ve 

çalışmalar şunlardır:  

Ses dinleme, sesleri ayırt etme, ses üretme çalışmaları  

Nefes açma çalışmaları  

Ritim çalışmaları  

Şarkı öğretimi ve şarkı söyleme çalışmaları  

Yaratıcı dans çalışmaları  

Müzikli dramatizasyon çalışmaları  

Müzikli öyküler 

Müzik dinleme  

Müzik etkinlikleri, çocukların hem bilişsel, dil, motor, sosyal ve duygusal gelişimlerini destekleyen 

hem de müziksel gelişim sürecini olumlu yönde etkileyen çalışmalardır. Bu etkinlikler, doğru ve 



6th INTERNATIONAL EDUCATION AND INNOVATIVE SCIENCES CONGRESS 

(November 24-25, 2022 / Burdur Mehmet Akif Ersoy University) 
 

455 

nitelikli müzik dinleme, söyleme ve çalma alışkanlıklarını çocuğa kazandırmanın yanı sıra, yerel, 

ulusal ve evrensel çocuk müziğini tanımasını da destekler. Ayrıca bu etkinlikler, bireysel olarak ve 

toplulukta müzik yapma, başkalarını dinleme, iş birliği yapma gibi sorumluluklar kazandırır. Müzik, 

öğrenmeyi ve algılamayı kolaylaştıran etkin yollardan biridir. Müzik etkinlikleriyle çocuk, ince-kalın, 

hızlı-yavaş, uzun-kısa gibi pek çok kavramı öğrenir ve pekiştirir. Bunun yanı sıra konuları daha kolay 

anlayabilir. Eğitici ve öğretici çocuk şarkıları, ezgili saymaca, bilmece, tekerleme ve atasözleri dil 

gelişimine katkı sağlamak için kullanılan araçlardır. Çocuk bunları söylerken hem zevk alacak hem de 

doğru ve akıcı konuşma becerilerini kazanacaktır. Müzik etkinliğinin, çocuğun motor gelişimine de 

büyük katkısı vardır. Çocuklar müzikle bedensel hareketleri birleştirerek müziğin karakterine ve 

ritmine uygun ve belli bir düzen içerisinde hareket etme becerisini kazanır. Müzik etkinliği ayrıca basit 

vurmalı çalgılar çalarak el-göz koordinasyonunu ve aynı anda iki elini birlikte kullanabilme becerisini 

de kazandırır. Çocukların kendilerini sözel olarak kolayca ifade edemediği durumlarda, müzik 

etkinlikleri sosyal ve duygusal gelişimlerini destekleyerek özgüven kazanmalarına yardımcı olur 

(MEB,2013). 

Bu uygulamalar sırasında genellikle “Davul, tef, el zili, marakas, ritim çubuğu, ksilofon, metalofon, 

çelik üçgen, zımpara blokları vb.”  çalgılar kullanılırken, müziksel etkinliklerde genellikle tekerleme, 

ninni, okul şarkısı, halk türküleri gibi müzik türlerinden yararlanılır. Çocuklara yapılan müziksel 

etkinliklerin süreleri ise çocukların yaş ve gelişim düzeyleri dikkate alınarak genellikle  

6 yaş grubunda 30-35 dakika,  

5 yaş grubunda 20-25 dakika,  

3-4 yaş grubunda 10-15 dakika olarak uygulanmaktadır. 

Erken çocukluk eğitiminin programında esneklik ilkesinden hareketle, yukarıda belirtilen süre 

çocukların ilgileri, yetenekleri, yaş ve gelişim özellikleri gibi nedenlerden dolayı değişiklik 

gösterebilir. Öğretmen çocukların durumlarını gözlemleyerek müzik etkinliğini planlamaktadır.  

Rusya’da Okulöncesi Müzik Eğitimi 

20.yy’ın ilk çeyreğinde, Rusya’da Sovyet pedagojisinin temellerinin oluşturulduğu yıllarda, 

müzikolog, akademisyen, öğretmen ve besteciler müzik eğitimi konusundaki düşüncelerini şu şekilde 

ifade etmişlerdir: B. Asafyev; “Müziğe okulun bir nesnesi olarak bakarsanız, her şeyden önce şunu 

söylemeliyim, müzik bir sanattır, insan tarafından yaratılan belirli bir olgudur, öğretilecek veya 

çalışılabilecek bir bilimsel disiplin değildir.” Prof. N. Brusova; “Okulda sanat öncelikle bir eğitim 

konusu olmalıdır.” N.  Krupskaya; “Sanat, çocuğun düşünce ve duyguları hakkında daha bilinçli 

olmasına, daha derin düşünmesine ve hissetmesine yardımcı olmaktadır. Çocuğa çevresini tanıma, 

yakınlaşma, çevresiyle birlikte büyüme ve hayatında yeni, önemli deneyimler kazanmayı ve sosyal bir 

yapı içerisinde birlikte yaşamayı öğretmektedir. Müzik eğitiminin temel görevi, sadece müziğin 

öğretimi değil, müzik eğitimi yoluyla öğrencilerin manevi dünyaları hatta ahlaki ve vicdani durumları 

üzerinde de olumlu etki göstermektedir.” Serov; “Müzik eğitiminin temel amacının beste yapmak 

üzerine değil, müzik dinlemeyi ve ifade araçlarını öğrenmek üzerine olmalıdır” (Arapgirlioğlu, Kırca, 

2019). 

Bu temel düşünce yapısından hareketle 1918’de, savaş ortamı, iç devrim, açlık, yıkım ve salgınlar 

geçirmesine rağmen genç Sovyet hükümeti, Rusya’da bilim, kültür ve sanatın önemli bir ulusal mesele 

olduğunu kabul etmiş ve bir dizi kararname çıkartarak bu konular üzerine eğilmeye başlamıştır. 

1918’de Halk Eğitim Komiserliğinde müzik bölümü oluşturulmuş, bu bölümün kuruluşunda: A. 

Lunaçarsky ve müzikologlar B.  Yavorsky, N. Brüsova, Gnesina ailesinden kardeşler yer almıştır. 

Böylece örgün ve yaygın müzik eğitimi süreci başlatılmış, yetişkinlere ve çocuklara müzik eğitimini 

vermek için farklı okul, kolej ve müzik sınıflar açılmıştır.  

Petersburg Okul Öncesi Eğitimi Teşvik Derneği üyeleri, okul öncesi çocukların müzikal oluşumu, 

ritim duygusu ve işitmeyi öğretmeye hedeflemişlerdir. Ancak müzik programlarında nitelik olmadığı 

ve öğretmenlerin tecrübesi ve hazırlığı yeterli olmadığı için bu hedefin yerine getirilmesinin zor 

olduğunu belirtmişlerdir. Bu bağlamda müzik öğretmeni Schlager müzik eşliğinde yürüme etkinlikleri 

yaparak müzikalin çeşitlendirilmesini düşünmüş ve örneklemiştir (Apraksina, 1990). 
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Belov, “Konuşmalar ve Dersler için Makaleler ve Materyaller Koleksiyonu” kitabında anaokulunda, 

okullarda, öğretmen seminerlerinde, okutulmak ve uygulanmak üzere şarkı söyleyen oyunları 

geliştirdi. "Oyunlar ve Aktiviteler" kitabının derleyicisi A. Dussek müzikal izlenimlere dayalı Müzikal 

gölgeler tiyatrosunu yapmak için ayrıntılı bir metodoloji verdi ve “Konseri” oyun olarak adlandırdı. N. 

Filitisin “Şarkı ile açık hava oyunları” müzik koleksiyonu, halen Rusya’da popüler olan oyunlar 

içermektedir. “Teremok”, “Yağmur”, “Somun”, “Laduşki”. "İdeal anaokulu" modelini öneren K. 

Wentzel, çeşitli müziklerden oluşan müzik eğitim sistemini önerdi. Bu öneriler daha çok şarkı 

söylemek, müzik dinlemek, dans etmek, çocukların müzik aletlerini çalmak aktiviteleri üzerine 

odaklanmıştır (Apraksina, 1990). 

Rusya’da okul öncesi eğitim programının amaçları incelendiğinde;  

Çocukları müzikal görüntülerin ve performansların algılanmasına hazırlanma, 

Uyumlu gelişimin temellerini atmak, (işitme, ses, dikkat, hareket, ritim duygusu ve melodinin 

güzelliği, bireysel müzik yeteneklerinin gelişimi) 

Çocuklara Rus halk-geleneksel ve dünya müzik kültürü hakkında bilgi vermek, 

Çocukların seviyelerine göre çeşitli müzikal aktivitelerde teknik ve becerilerinde ustalaşmayı sağlama, 

İletişim becerilerini geliştirme. 

Rusya’da okul öncesi müzik eğitim programlarında belirlenen genel amaçların kazandırılmasında 

belirli ilke, yaklaşımlar uygulanmaktadır. Bunlar;  

Çocuklarla çalışmanın temel ilkelerinden biri, çocuğun kendini rahat hissedeceği bir ortam 

yaratmaktır. Çocukları harekete geçmeye (oyunlar, şarkı söyleme) zorlamamak, bu davranışları 

alıştırarak yaptırmak, derse katılmayı istemek için fırsat vermeye çalışmaktadır. 

Pedagojik sorunları çözmeye yönelik bütünsel bir yaklaşımdır. (Şarkı söyleyerek çocukları müzikal 

deneyimlerle zenginleştirmek, dinleme, oyun ve dans yaptırmak)    

Sıralama ilkesi, müziğin tüm bölümleri için belirlenen görevlerin karmaşıklığını sağlamaktadır. 

Müzik malzemesinin doğal ve tarihi-kültürel takvimle korelasyonudur. Yaş özellikleri nedeniyle, 

çocuklar şu veya bu takvim olayının anlamını her zaman kavrayamazlar. Çocuklar birbirlerinin 

performansları izletilmeli ve aktivitelere katılmak için fırsat verilmelidir. Bu etkinliklerde eğitimciler 

bir dereceye kadar yaratıcı yeteneklerini göstermelidir. (Dans etmek, şarkı söylemek veya ditty 

yapmak, eğlenceli bir oyunda çocuklara katılmak) 

Müzik eğitiminin en önemli ilkelerinden biri ortaklık ilkesidir. Öğretmenin otoriter davranış tarzıdır. 

“Ben yetişkinim”, “Senden daha fazlasını biliyorum”, “Dediğimi yap” gibi ifadeler kabul edilemez. 

Çocuklarla iletişim eşit, ortaklık temelinde gerçekleşmelidir.  “Haydi oynayalım”, “Bana göster”, 

“Bana kim yardım edecek” Bu ifadeler öğretmenin sözlüğünde olmalıdır. Konuşan çocuklar bu 

seviyede, sezgisel olarak hala bir yetişkini öğretmen olarak algılar. Ancak yumuşak, sakin ton ve 

samimi iletişim, rahat, sıcak ve güvenilir bir atmosfer yaratır. Sonuç olarak, bir grup çocuk, bir 

öğretmen ve bir müzik direktörü bir olur. 

Daha yüksek aktiviteye, duygusal geri dönüşe, iyi bir ruh haline ve daha fazla ilerleme arzusuna 

katkıda bulunan, çocukların faaliyetlerinin olumlu bir şekilde değerlendirilen bir anlayış olmalıdır. Bu  

eğitim programının ilkesi, çocuğa yorum yapılmamasıdır. Çocuk ne yaparsa yapsın, her şey 

yolundadır. Bu uygulama özellikle en küçük çocuklar için geçerlidir. 3-4 yaş. 5-6 yaş arası çocuklara 

yorum yaparken hassas ve samimi bir şekilde davranılmalıdır.  

Parite ilkesi. Çocuğun herhangi bir önerisi kaydedilmeli, kullanılmalıdır. Herhangi bir müzikal 

aktiviteye bir şekilde yansıtılmalıdır. Bazı zamanlar deneyim nedeniyle, çocuklar ilginç bir fikir 

veremezler ancak parlak orijinal bir hareket gösterirler. 
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Şekil 17: Sertifika 

Şekil 18: Okul Öncesi Müzik 

Eğitimi Metodu 

Rusya’da uygulanan bu eğitim programında müzikal etkinliklerinde kullanılan canlı ve görsel 

materyaller: 

Çizimler ve reprodüksiyonlar 

Didaktik materyal 

Küçük heykel formları 

Oyun özellikleri 

Müzik Enstrümanları 

Ses ve video malzemeleri 

Canlı kuklalar uygun kostümler giyen eğitimciler veya 

çocuklar 

 

Rusya’da müzik eğitim programı çerçevesinde çocukların müzik eğitimini uygun metodoloji ile 

yapmak için çocuklara teşhis yapılır. Dört aşamayla gerçekleştirilen bu teşhisinin ana parametreleri 

şunlardır; 

Hareket. 

Ritim duygusu 

Müzik dinlemek 

Şarkı söylemek 

Okul Öncesi Müzik Eğitimde Öğretmen  

Rusya’da okul öncesi eğitimde müzik derslerine müzik 

öğretmenleri girmektedir. Ancak orta öğretimde görevli müzik 

öğretmenleri okul öncesinde derslere girememektedir. Müzik 

öğretmeleri okul öncesi dönemde derse girebilmek için Federal 

Devlet Eğitim Standardının gerekliliklerini dikkate alan, bir 

okul öncesi eğitim kurumunda müzik eğitimini planlama ve 

uygulama teknolojilerine yönelik 340 saatlik özel eğitim alarak 

şekil 1’de görülen sertifika sahibi olmaları gerekmektedir. 

Bunun yanı sıra Devlet Pedagojik Üniversitesi, Novosibirsk. 

Okulöncesi Eğitimi veya Devlet Pedagojik Üniversitesi, 

Moskova, Okulöncesi Eğitimi gibi üniversitelerden ortalama 

4,5 ile 5 yıl süren bir programdan mezun olup öğretmenlik 

yapabilirler. 

Okul Öncesi Müzik Eğitimde Müzik Dersi Yapısı ve Uygulanması 

Eğitim okul öncesi müzik eğitimi programı çerçevesinde yapılmaktadır. 

Bu amaçla şekil 2’de görülen müzik eğitimi metodundan etkinliklerin 

planlama aşamalarında yararlanılmaktadır. Bu planlama ile beraber 

Rusya’da okul öncesi dönemde yapılan müzik derslerin haftalık ders saati, 

yıl içinde uygulanan etkinlik sayısı vb. bilgiler tablo 1’de gösterilmiştir. 

Çocuklardaki pedagojik süreç, organize öğrenmeyi gerektirir. Her yaş 

grubu, her hafta iki müzik dersi ve bir akşam boş zaman etkinliği 

yapmaktadır. Müzik dersleri sabah yapılır, etkinlikler ise akşam ve 

öğleden sonraları boş zamanlarda yapılmaktadır. 

 

 

Resim 1 
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Tablo 1: Rusya'da okul öncesi eğitiminde yapılan müzik derslerin yılık akademik planı 

Grup Yaş 
Haftalık 

miktar 

Yıl içinde 

miktar 

Hafta içinde 

yapılan 

eğlence 

Öğretmen ile 

yapılan 

etkinlik 

Ders 

Süresi 

Küçük Grup 1 3 2 72 1 1 12-15 dk 

Küçük Grup 2 3-4 2 80 1 1 15-26 dk 

Ortalama Grup 4-5 2 80 1 1 20 dk 

Büyük Grup 5-6 2 80 1 1 25-30 dk 

Sınıf 3 6-7 2 80 1 1 30-35 dk 

 

Dersin Uygulanışı ve İşleme Sürecinden Örnekler 

Selamlama 

Dersteki selamlamanın anlamı çok önemlidir. Öğretmen çocukları selamlar, onları olumlu davranışlara 

hazırlar, iyi niyet, ilgi ve aktif katılım atmosferi yaratır. Bu tutumlar pedagojik çerçevede çocuklarda 

birbirlerine karşı özenli tutum, iletişim becerileri oluşur. 

Müzikal ve ritmik hareketler 

Müzikal ve ritmik egzersizler, çocukların hareketlerini müziğin doğası ile koordine etmeyi öğrenmiş, 

müzikal görüntüleri hareket halinde yansıtabilmiş, müziğe duygusal olarak cevap verebilmiş, 

kendilerini uzayda gibi yönlendirilmiş hareketlerini koordine edebilme becerileri geliştirir. 

Ritim duygusunun gelişimi.  

Müzik yapmak çalgı çalmak. Bu bölüm çocukların müzik eğitiminde yenidir ve sınıfta vurgulanır. 

Parmak jimnastiği 

Resim 2: Ritm çalışma etkinliği 
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Parmak jimnastiği çocuk genel gelişimde çok önemli bir rol oynar. Aynı zamanda komik tekerlemeler 

öğrenen pribautok, çocukların hafızasını, konuşmasını, tonlama ifadesini geliştirir. Tanıdık 

tekerlemeler konuşma sadece sesli harflerle (s, ah-oo-oo-oo; s, oo-oo-oo-e - lahana kesiyoruz, biz üç 

lahana) veya olağandışı hecelerde (gee, ha-gu-gu, gu-gim; gee, ha-gu-gu gem - lahana kesiyoruz, biz 

üç lahana), çocuklar ses üretimlerini geliştirir. 

 

Parmak tiyatrosu figürlerin yardımıyla, masalların ve kendi kompozisyonunuzun çeşitli olay 

örgüsünün sahnelenmesi çocuk için faydalıdır. Parmak oyunlarının müzik eğitimin sürecine dahil 

edilmesi, mekansal düşünmeyi, hayal gücünü, duygusal ifadeyi harekete geçirir. Parmak oyunlarının 

şiirsel biçiminin kullanılması, çocuğun metni daha iyi hatırlamasına yardımcı olur, konuşması daha 

anlamlı hale gelir, ifade, yüz ve ses becerileri geliştirilir. 

Müzik dinlemek 

Anaokulunda müzik dinlemek, çocukların gelişiminde çok önemli, gerekli ve ana, ilginç bir yöndür. 

Müzik kültürünün temellerini oluşturmayı amaçlar. 

Şarkı söylemek ve Çalmak 

Şarkı söylemek çocuklara zevk, neşe vererek ruhsal yapılarının gelişimine yardımcı olur. 

 

Danslar, oyunlar, yuvarlak danslar 

Resim 3: Parmak Oyunu Etkinliği 

Resim 4: Şarkı Söylemek Resim 5: Çalgı Çalmak 
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Derste bu bölümün temel amacı, çocukların müzik eşliğinde eşlik etmelerini sağlamak, neşeli bir ruh 

hali yaratmaktır. Rahat bir ortamda ritmik hareketleri, kuralları pekiştirmek için oyunlar, uzayda 

yönelim geliştirmek, iletişimsel ilişkiler kurmak. 

Tiyatro etkinliği, çocukların izlenimlerini, bilgilerini ve duygularını ifade etmeleri için en erişilebilir 

bir yoldur. Performansların sırasında çocuğun şarkı söylemeyi ve dans etmeyi öğrendiği gibi, okul 

öncesi çocuğun müzik kültürünü geliştirir. Takımda ortak bir amaç için sorumluluk duygusunun yanı 

sıra işitme ve ritim duygusu geliştirir. Tiyatro etkinliklerinde çocuklar, karakterlerin duyguları, ruh 

halleri ile tanışır, dış ifade yollarında ustalaşır. Bütün bunların müzik kültürünün gelişimi üzerinde 

olumlu bir etkisi vardır. Örneğin "Teremok" masalın performans sırasında her çocuk kendisi için 

sevdiği rolü bulabilir. Çocuklardan birisi için bir dans, biri için bir şarkıy, birisi için teatral bir görüntü 

ifade edebilir. Grubun tüm çocuklarının katıldığı bu tarz etkinlikler her çocuğun müzik tercihlerini 

ortaya çıkarmaya yardımcı olmaktadır. 

 

Sonuç ve Öneriler 

Sonuç olarak Türkiye’de Ülkemizde okul öncesi döneme ait henüz Milli eğitim Bakanlığının 

onaylamış olduğu Erken çocukluk dönemi müzik Eğitim Programı bulunmamaktadır.  Okul öncesi 

müzik eğitimi, örgün eğitim içerisinde ve özel olarak MEB’e bağlı kurumlarda MEB’in yayımlamış 

olduğu çocuk gelişim ve eğitimi kitaplarında yer alan müzik etkinlikleri, öğretmenlerin kendi 

araştırmaları ve deneyimlerine dayalı olarak edindikleri ve uyguladıkları müziksel etkinlikler 

bağlamında yapılmaktadır. Buna göre ülkemizde uygulanan okul öncesi müzik eğitimin en önemli 

eksiklikleri; derslere müzik öğretmenlerinin girmiyor olması, örgün eğitimde kullanılan okul öncesi 

döneme ait özel bir müzik öğretim programının olmaması, üniversitelerin müzik öğretmenliği 

programlarında okul öncesi döneme özel müzik öğretmeni yetiştirmiyor olmasıdır. Bu bağlamda 

bildiride de ifade edildiği üzere çocukların gelişimi için son derece yararlı olan müzik eğitiminin 

devletin resmi organları tarafından okul öncesi müzik eğitimi programı olarak geliştirip uygulanması 

sağlanmalıdır. Lisans eğitiminde okul öncesine yönelik müzik öğretmeni yetiştirilmeli, bu öğretmenler 

okul öncesi eğitim veren yerlerde resmi olarak görevlendirilmelidir. 

Bireysel çok yönlü gelişimi ön planda tutan hali hazırda yürürlükte olan Rusya’nın resmi okulöncesi 

müzik eğitimi programı, birçok yönüyle dikkat çekmektedir. Çocuklara okulöncesi eğitim programı 

boyunca dinleme kültürü ve bireysel çalgı eğitiminin verilmesi, disiplinler ile olan iletişim ve bağlantı 

yollarının ilişkilendirilmesi, öğrencilerin duygusal ve ahlaki gelişimlerinin sağlanması programın 

temel unsurlarıdır. Programın verilen görevler ile öğrencilere sorumluluk bilincinin benimsetilmesi, 

birlikte solo olarak şarkı söyleme, çalgı performansları yoluyla kendini ifade edebilme, birliktelik ve 

takım çalışmasına uyum sağlama bilinci gibi davranışları gözettiği de görülmektedir. Bu yönleriyle 

Resim 6: Dans 

Resim 7: Müzikal Tiyatro Etkinliği 
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Rusya müzik eğitimi programı genel özellikleri ortaya çıkmaktadır. Rusya’da bu programın 

uygulanmasında okul öncesi dönem için özel olarak yetiştirilen müzik öğretmenlerinin dersle resmi 

olarak girmesi de dikkat çekici çok önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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ÖZET 

Çalışmada matematik ders kitaplarının gerçek yaşam problemleri bağlamında incelenmesi 

amaçlandığından nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi tekniği ile veriler toplanmıştır. 

Doküman analizi şu şekilde gerçekleştirilmiştir; (1) Uygun dokümanları bulma, (2) dokümanların 

orijinalliğini kontrol etme, (3) kodlama ve kataloglama konusunda bir sistematik oluşturma ve (4) veri 

analizi yapma (içerik analizi yapma). Doküman olarak ortaokullarda okutulan matematik ders 

kitaplarında yer alan problem kurma çalışmaları gerçek yaşam probleminin olay boyutunu ne kadar 

yansıttıklarına bakılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Problem Kurma, Matematik Ders Kitabı, Gerçek Yaşam Problemleri  

 

GİRİŞ 

Matematik ders kitapları,  hem öğrenciler hem de öğretmenler için matematik derslerinde kullanılan 

önemli öğretim materyallerdir. Dolaysıyla matematik ders kitaplarında yer alan soruların, etkinliklerin 

ve çalışmaların öğretimdeki önemi ve yeri tartışılmazdır.  Matematik ders kitaplarında yer alan 

çalışmalardan biri de problem kurma çalışmalarıdır. Problem kurma, hem yeni problemler üretme, 

hem de var olan problemi yeniden düzenlemeyi içerir. Problem kurma, matematiksel deneyim, 

öğrencilerin somut durumlara yönelik olarak yapmış oldukları kişisel yorumları ve bunları anlamlı 

matematiksel problemler olarak biçimlendirmeyi içeren bir süreç olarak tanımlanmaktadır. Problem 

kurma çalışmalarının pek çok şekilde yapıldığı görülmektedir. En yaygın olarak kullanılanı Stoyanova 

ve Ellerton (1996) tarafından öne sürülen serbest, yarı-yapılandırılmış ve yapılandırılmış problem 

kurma durumlarıdır. Serbest problem kurma; öğrenciye verilen suni ya da doğal bir durumdan bir 

problem üretmesini istenmesi durumu, yarı-yapılandırılmış problem kurma durumu; öğrencilere açık 

bir durum verilir ve önceki matematiksel deneyimlerinden elde ettikleri ilişkileri uygulayarak 

problemi kurmayı içerirken, yapılandırılmış problem kurma ise iyi yapılandırılmış bir problem ya da 

problem durumu verilir ve verilmiş problem ya da çözüme uygun problem kurmayı içerir. Alan 

yazınında farklı problem türlerinin olduğu görülmektedir. Bu problemlerden biri de gerçek yaşam 

bağlamı içeren problemlerdir. 

Matematik ders kitaplarında yer alan problem kurma çalışmaları ile ilgili yapılan araştırmalara 

bakıldığında, Ev-Çimen ve Yıldız (2017) çalışmalarında kitaplarda bulunan problem kurma 

etkinlikleri türleri, öğrenme ve alt öğrenme alanlarına dağılımları bakımından incelenmiştir. 

Araştırmanın sonucunda özel bir yayınevine ait sekizinci sınıf ders kitabı dışındaki tüm kitaplarda 

problem kurma etkinliklerine sınırlı sayıda ve çeşitlilikte yer verildiği görülmüştür. Ayrıca, incelenen 

kitaplardaki problem kurma etkinliklerinin alt öğrenme alanlarında dengeli bir dağılımının olmadığı; 

öğrenme alanlarının tamamını kapsayan ve tüm problem kurma türlerini içeren bir kitabın olmadığı 

bulunmuştur. Mersin ve Kılıç (2021) çalışmalarında Bu çalışmada Türkiye, Singapur ve Kanada 
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matematik ders kitaplarında bulunan problem kurma etkinliklerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi 

amaçlanmıştır. Doküman analizi yönteminin kullanıldığı bu çalışmada öncelikle ders kitaplarında 

bulunan problem kurma etkinlikleri belirlenmiş sonrasında ise bu etkinlikler türlerine, öğrenme 

alanlarına ve alt öğrenme alanlarına 

göre sınıflandırılmıştır. Problem kurma etkinliklerinin üç ülkenin ders kitapları arasında en fazla 

Kanada en az Singapur ders kitaplarında olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte yarı yapılandırılmış 

türde problem kurma etkinliklerinin diğer iki türe göre ayrıca Kanada ders kitaplarında daha fazla 

olduğu görülmüştür. Öğrenme alanları açısından üç ülkenin de en fazla sayılar ve işlemler öğrenme 

alanında problem kurma etkinliğine sahip olduğu buna karşın hiçbir ülkenin ders kitabının olasılık 

öğrenme alanıyla ilgili problem kurma etkinliği içermediği anlaşılmıştır. Genel olarak 

değerlendirildiğinde üç ülkenin de problem kurma etkinliklerine yeterince yer vermediği, var olan 

etkinliklerin de türlerine, öğrenme alanlarına ve alt öğrenme alanlarına göre dengeli bir dağılım 

göstermediği sonuçlarına ulaşılmıştır. Bu nedenle kitap yazarlarına problem kurma etkinliklerine 

yeterince ve nitelikli olarak yer vermeleri gerektiği konusunda önerilerde bulunulmuştur. 

Cai vd., 2016 tarafından yapılan çalışmada, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanılan 

standartlara dayalı matematik ders kitaplarının problem kurma görevlerini nasıl uyguladıklarını 

incelemektedir. ABD standartlarına dayalı iki matematik ders kitabı ve iki Çin standartlarına dayalı 

matematik ders kitabı serisindeki problem kurma görevlerini analiz etmişlerdir. Bu analiz sonucunda, 

dört ders kitabı serisinin tamamı çok küçük bir oranda problem oluşturma görevlerini ve bu 

kitaplardaki problem oluşturma görevlerinin çoğu, sayı ve işlemler üzerine olduğu belirtilmektedir. 

Yapılan çalışmalara bakıldığında ağırlıklı olarak konu alanları üzerine durdukları. Problem türlerinden 

biri olan gerçek yaşam problemlerine problem kurma etkinliklerinde ne kadar yer verildiğine dair 

çalışmalara pek rastlanmadığı görülmektedir.  

Sözel problemlerin matematik ve gerçek dünya arasındaki bağlantı olarak hizmet ettiği yaygın olarak 

kabul edilmektedir. Aslında, gerçek hayat bağlantıları fikri, öğrencilerin öğrenmesini desteklemenin 

bir yolu olarak yaygın olarak anılır ve matematik eğitimi ile ilgili birçok öğretim 

programlarında/belgelerinde tavsiye edilmektedir. Gerçek yaşam problemi nedir? Sorusu sıkça 

sorulmaktadır. Gerçek hayat”, formal sınıf etkinlikleri bağlamı dışında, kişilerin günlük yaşamlarıyla 

ilgili gerçek veya hayali deneyimleriyle ilişkilendirilmesi anlamını taşıdığı ifade edilmektedir  (Lee, 

2012). 

 

YÖNTEM 

Çalışmada matematik ders kitaplarının gerçek yaşam problemleri bağlamında incelenmesi 

amaçlandığından nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi tekniği ile veriler toplanmıştır. 

Doküman analizi şu şekilde gerçekleştirilmiştir; (1) Uygun dokümanları bulma, (2) dokümanların 

orijinalliğini kontrol etme, (3) kodlama ve kataloglama konusunda bir sistematik oluşturma ve (4) veri 

analizi yapma (içerik analizi yapma). Doküman olarak ortaokullarda okutulan matematik ders 

kitaplarından 5.sınıf ve 6. sınıf, sınıftan olmak üzere ders kitaplarında yer alan problem kurma 

çalışmaları gerçek yaşam probleminin olay boyutunu ne kadar yansıttıklarına bakılmıştır.  

Araştırmada elde edilen verilerin analizinde, Vicente, Verschaffel & Múñez (2021) tarafından yapılan 

İspanyol ve Singapur matematik ders kitaplarındaki sözel problemlerinin gerçeklik düzeylerinin 

karşılaştırılması çalışmalarında kullanılan çerçeveden yararlanılmıştır. Bu çerçeve şöyledir; olay, soru, 

bilginin varlığı, figüratif bağlamda amaç ve bilginin özgüllüğüdür. Çalışmada matematik ders 

kitaplarında yer alan problem kurma çalışmaları bu çerçevede yer alan olay/durum boyutu dikkate 

alınarak kodlanmıştır. Olay/durum boyutunun açıklanması aşağıdaki gibidir; 

Olay/durum: Öğrencinin bunu okul dışında deneyimlemesi muhtemeldir 

Olay/durum: Mümkün ama okul dışında pek olası değil  

Olay/durum: Hayali olma yada uydurma 
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Ders kitaplarında bu durumlar var yada yok olarak belirlenmiştir.  

 

BULGULAR 

Ortaokul matematik ders kitaplarında (5. ve 6. Sınıflar) yer alan problem kurma çalışmaları gerçek 

yaşam bağlamları bakımından ele alınırken olay/durum açısından incelenmiştir.  Bu duruma Tablo 

1’de yer verilmiştir.  

 

Tablo 1. Matematik ders kitaplarındaki problem kurma çalışmalarının gerçek yaşam problemleri 

bağlamında analizi 

 

 

 

 

Ölçütler 

5. sınıf matematik ders kitabında 

yer alan problem kurma etkinlik 

sayısı (n=4) 

6. sınıf matematik ders kitabında 

yer alan problem kurma etkinlik 

sayısı (n=4) 

Olay/durum: Öğrencinin 

bunu okul dışında 

deneyimlemesi 

muhtemeldir   

 

3 

 

 

 

4 

Olay/durum: Mümkün 

ama okul dışında pek 

olası değil  

- - 

Olay/durum: Hayali  

yada uydurma 

- - 

Olay yok 1 0 

 

 

5. sınıf matematik ders kitaplarından örnekler (MEB, 2018). Problem kurma etkinliğinde yer alan 

olayı öğrencinin okul dışında deneyimlemesi muhtemeldir. 
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5. sınıf matematik ders kitaplarından örnekler (MEB, 2018). Bu problem kurma örneğinde herhangi 

bir olay yoktur.  

 

 

 

 

 

6. sınıf matematik ders kitaplarından örnekler (MEB, 2021). Problem kurma etkinliğinde yer alan 

olayı öğrencinin okul dışında deneyimlemesi muhtemeldir. 

 

 

6. sınıf matematik ders kitaplarından örnekler (MEB, 2021). Problem kurma etkinliğinde yer alan 

olayı öğrencinin okul dışında deneyimlemesi muhtemeldir. 

 

TARTIŞMA SONUÇ 

5. ve 6. sınıf ders kitaplarında yer alan problem kurma etkinliklerinin gerçek yaşam problemlerinin 

olay boyutuna bakıldığında 5. sınıfta öğrencinin bunu okul dışında deneyimlemesi muhtemeldir 

problem kurma durumlarına ağırlık verildiği bir problem kurma etkinliğinde ise herhangi bir olayın 
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olmadığı görülmektedir. 6. sınıf kitaplarında ise öğrencinin bunu okul dışında deneyimlemesi 

muhtemeldir boyutuna denk geldiği görülmektedir.  

Vicente, Verschaffel ve Múñez (2021) İspanyolca ve Singapur ders kitaplarındaki sözel problemlerin 

gerçeklik düzeyinin karşılaştırılmasını yapmışlardır. Çalışmanın sonucuna göre İspanyol ders 

kitaplarında yer alan problemlerin öğrencilerin gerçek yaşam durumlarını deneyimlemelerine pek fazla 

olanak tanınmadığını belirtmişlerdir. Singapur kitaplarının tüm okul düzeylerinde İspanyolca ders 

kitaplarından daha yüksek derecede gerçeklik içeren problemler olduğunu ve böylece öğrencilere 

problemlerin muhakeme yoluyla nasıl çözüleceğini öğrenmeleri için daha iyi fırsatlar sağladığını 

göstermektedir. 

Mersin& Kılıç(2021)’ın da belirttiği gibi kitap yazarlarına problem kurma etkinliklerine yeterince ve 

nitelikli olarak yer vermeleri gerekmektedir. Gerçek yaşam probleminin gerçeklik düzeylerinde olay 

boyutuna bakılmıştır diğer boyutları olan soru, bilginin varlığı, figüratif bağlamda amaç ve bilgini 

özgünlüğü boyutlarına bakılabilir. 
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı matematik öğretmeni adaylarının tablo yapma problem çözme stratejisi ile 

çözebilecekleri problem kurma performanslarının belirlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda 

katılımcılara tablo yapma problem çözme stratejisi ile çözülebilecek bir problem kurmaları istenmiş. 

Bunun için 45 dakika süre tanınmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara bakıldığında, katılımcıların 

çoğunluğunun örüntü konusuna yönelik problem kurdukları, bunun yanı sıra denklem, kesir ve dört 

işleme yönelikte problem kurdukları belirlenmiştir. Problemler çözülebilir problemlerdir.  

Anahtar Kelimeler: Problem Kurma, Problem Çözme Stratejisi, Matematik Öğretmen Adayı 

 

GİRİŞ  

Problem kurma çalışmaları matematik eğitiminde önemli bir yere sahiptir. Problem kurma, hem yeni 

problemler üretme, hem de var olan problemi yeniden düzenlemeyi içerir. Alanyazında problem 

kurma ile ilgili farklı tanımlara yer veriliği görülmektedir. Problem kurma yeni problemler üretme ya 

da verilen bir problemi yeniden oluşturmadır (Tichá & Hošpesová, 2009). Problem kurma belirli 

koşullar altında öğrencilerin problemler oluşturmasını içerebileceği gibi, var olan üzerinde çalışılan 

problemlerin değiştirilerek bunlardan yeni problemler oluşturulmasını da kapsar (Silver, 1994). 

Problem kurma farklı biçimlerde tanımlansa da, her tanımda ortak olan nokta, yeni problemler 

üretmektir. Problem kurma, matematiksel deneyim, öğrencilerin somut durumlara yönelik olarak 

yapmış oldukları kişisel yorumları ve bunları anlamlı matematiksel problemler olarak biçimlendirmeyi 

içeren bir süreç olarak tanımlanmaktadır.  

Problem kurma sayesinde bireylerde pek çok beceri gelişmektedir. Matematiksel problem kurma 

çalışmalarının öğrencilerin başarı ve tutumları üzerinde olumlu etkileri olduğu (Silver, 1994), 

öğrencilere matematiksel muhakemeyi öğrettiği, matematiksel durumları keşfetme ve matematiksel 

durumları düzgün bir şekilde sözlü veya yazılı olarak ifade edebilme özelliği kazandırdığı (Akay ve 

Argün, 2006), yaratıcılık ve problem kurma çalışmaları arasında bir ilişki olduğu (Leung, 1997; Silver, 

1997; Yuan ve Sriraman, 2010), daha çeşitli ve esnek düşünen bireylerin gelişimine katkı sağladığı, 

problem çözme becerilerini geliştirdiği ve matematik ile ilgili olan algılarını genişletme ve temel 

kavramları birleştirdiği (English, 1997), eleştirel düşünme becerilerini geliştiren ve genişle-ten bir araç 

olduğu (Nixon-Ponder, 1995) ve öğret-menlerin öğrencilerinin matematiksel anlamalarını 

değerlendirmede bir araç olduğu (Lin, 2004) ifade edilmektedir.  

Problem çözme sürecinde çözüm planı yaparken öğrenciler bu aşamada problem çözme stratejisini 

belirlemekte ve bunu problem çözme basamağının planı uygulama aşamasında uygulamaktadırlar. Bu 

nedenle başarılı bir problem çözme olabilmesi için problem çözme strateji bilgisi önemli bir yere 

sahiptir. Problem çözme stratejilerinin neler olduğuna bakıldığında, tablo yapma, örüntü arama, resim 

ya da diyagram çizme, basit bir problem çözme, tahmin kontrol, geriye doğru çalışma, muhakeme 

etme, denklem yazma, (Cathcart ve diğerleri, 2003; Souviney, 1994), liste yapma, genel kuralı bulma 

ve problem durumuna ekleme yapma (Souviney, 1994) gibi stratejilerin olduğu göze çarpmaktadır 
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Alan yazına bakıldığında pek çok problem kurma türü bulunmaktadır. Stoyanova ve Ellerton (1996) 

problem kurma durumunu serbest, yarı-yapılandırılmış ve yapılandırılmış olarak üçe ayırmışlardır. Bu 

sınıflamaya göre problem kurma durumları; 

•Serbest problem kurma; öğrenciye verilen suni ya da doğal bir durumdan bir problem üretmesini 

istenmesi durumu. Zor bir problem üret? Matematik yarışına uygun bir problem oluştur gibi örnekler 

buna örnektir  (Stoyanova ve Ellerton, 1996). 

•Yarı-yapılandırılmış problem kurma; öğrencilere açık bir durum verilir ve önceki matematiksel 

deneyimlerinden elde ettikleri ilişkileri uygulayarak problemi kurarlar (Stoyanova ve Ellerton, 1996). 

Yarı-yapılandırılmış problem kurma durumları; açık-uçlu problemler, verilen problemlere benzer 

problemler, çözümleri benzer olan problemler, özel teoremlerle ilgili olan problemler, verilen 

resimlerden üretilen problemler ve sözel problemlerdir (Abu-Elwan,1999).  

•Yapılandırılmış problem kurma: iyi yapılandırılmış bir problem ya da problem durumu verilir ve 

verilmiş problem ya da çözüme uygun problem kurmaları istenir. Örneğin; dün gece kuzeninin evinde 

bir parti vardı ve kapı zili 10 kere çaldı. Kapı zili ilk defa çaldığında sadece bir misafir geldi. Her kapı 

zili çaldığında bir önceki misafirden 3 fazla misafir gelmiştir. Buna göre 10. zil çaldığında kaç misafir 

gelmiş olacaktır. Burada yer alan bilgiyi kullanarak yaratabildiğiniz kadar problem yaratınız? durumu 

örnek olarak verilmiştir (Stoyanova ve Ellerton, 1996).  

Bir başka problem kurma türü Kılıç (2017)’ ın öne sürdüğü problem çözme stratejisine dayalı yapılan 

problem kurmadır. Bu türe göre öğrencilere problem çözmede kullanılan bir strateji ismi verilmekte ve 

daha sonra öğrencilerden bu strateji ile çözülebilecek bir problem kurmaları beklenmektedir. Bu 

sınıflamada amaç öğrencilerin problem kurarken problem çözme öğretimi sırasında öğrendikleri 

problem çözme stratejilerini problem kurma çalışmalarına nasıl aktarabildikleri yönünde bir 

değerlendirme sağlamaktır. Bu sınıflama ile aynı zamanda öğrencilerin problem kurma etkinliği 

sırasında kendi kurdukları problemlerin daha önce öğrendikleri problem çözme stratejilerinden hangisi 

ya da hangileri ile çözülebileceğinin farkında olarak problem kurma çalışmalarına katılımlarının 

sağlanması beklenmektedir.   

Matematik öğretmeni adayları ile yapılan problem kurma çalışmalarına bakıldığında, ağırlıklı olarak 

Stoyanova ve Ellerton (1996) tarafında öne sürülen problem kurma yaklaşıma göre yapılan çalışmalar 

olduğu (Ulusoy ve Kepceoğlu, 2018; Kanbur Tekerek ve Argün, 2019), problem çözme stratejisi 

temelli problem kurma yaklaşımının ise sınıf öğretmenleri adayları ile yapıldığı görülmektedir (Kılıç, 

2017). Öğrencilerin başarılı problem kurmalarını sağlamada pek çok faktör bulunmaktadır. Bunlardan 

önemlisi de öğretmenin rolüdür. Dolayısıyla öğretmen adaylarının problem kurma konusunda lisans 

eğitimleri sırasında donanımlı olarak yetişmeleri hiç kuşkusuz çok önemlidir.  Araştırmada 

“Matematik öğretmeni adaylarının tablo yapma stratejisi ile çözülebilecek kurdukları problemlerin 

yapısı nasıldır?” sorusuna yanıt aranmıştır.  

YÖNTEM 

Çalışmaya toplam 45 matematik öğretmen adayı katılmıştır. Bu adaylar lisans son sınıf öğrencileridir. 

Çalışmaya katılan öğretmen adayları problem çözme ve kurma üzerine ders almış öğretmen 

adaylarıdır. Dolaysıyla öğretmen adayları problem nedir? Problem türler, problem çözme stratejileri, 

problem kurma ve problem kurma türleri üzerine çalışmalar yapmışlardır. Katılımcılardan tablo yapma 

stratejisi ile çözülebilecek bir problem kurmaları istenmiştir. Bunun için toplam 45 dakika süre 

verilmiştir. Araştırmadan elde edilen veriler frekans verilerek analiz edilmiştir. Öğretmen adaylarının 

kurdukları problemler problem olma ve olmama daha sonrada tablo yapma problem çözme stratejisi 

ile çözülüp çözülememe durumuna göre ve konu bazında analiz edilmiştir.  
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BULGULAR 

Tablo yapma stratejisi ile çözülebilecek bir problem kurma performanslarına yönelik bulgular 

Araştırmadan elde edilen bulgulara bakıldığında öğretmen adaylarından 30’u örüntü, 8’i denklem, 5’i 

dört işlem ve 2’si de kesir konularına yönelik tablo yapma problem çözme stratejisi ile çözülebilecek 

problemler kurmuşlardır. Problemlerin dağılımına Şekil 1’de verilmiştir.  

 

Şekil 1. Öğrencilerin kurdukları problemlerin dağılımı 

 

Öğretmen adaylarının kurdukları problem örneklerinden bazıları aşağıdaki gibidir.  

Bir toplantıda bir araya gelen 10 kişi her biriyle yalnız bir kere tokalaşmak şartıyla toplam kaç 

tokalaşma sayısı olur? 

Bir sınıfta bulunan öğrencilerin 3/4'ü erkektir. Erkek öğrencilerin ise 2/3'ü gözlüklüdür. Bir sınıfta 

gözlük takmayan erkek öğrencilerin sayısı, gözlük takan kızların sayısının 2 katına eşittir. Buna göre 

gözlüklü erkeklerin sayısının gözlüksüz kızların sayısına oranı nedir? 

Ayşe elinde 1,5 ve 10 liralarla 25 TL oluşturmak istiyor. Buna göre Ayşe kaç farklı türde 25 TL elde 

edebilir? 

Bir hastanede salgın hastalık şüphesiyle karantina altına alınan 62 kişi ile ilgili aşağıdaki bilgiler 

veriliyor; 

a) 17 erkekte virüs tespit edilmemiştir b)virüs taşımayan kadın sayısı, virüs taşıyan toplam hastanın 

hasta sayısının yarısı kadardır. Buna göre hastalık taşımayan kadın sayısı kaçtır? 

 

SONUÇ 

Problem kurma çalışmalarına bakıldığında, öğretmen adaylarının ağırlıklı konu olarak örüntü 

konusuna yönelik problem kurdukları bunun yanı sıra denklem, kesir ve dört işlem konularına yönelik 

problemlerde kurdukları görülmektedir. Kılıç (2017) sınıf öğretmeni adaylarının problem çözme 

stratejileri bilgisi gerektiren problemler kurma performanslarını incelemiştir. Nicel ve nitel yöntemler 

birleştirildi. 120 katılımcıdan, belirli bir problem çözme stratejisini kullanarak çözülebilecek bir 

problem oluşturmaları istendi. Katılımcılardan yarıdan bira fazlasının istenilen strateji ile 

çözülebilecek bir dört işlem problemi oluşturabildikleri belirlenmiştir. Öğretmen adaylarından bazıları 

alakasız bir strateji gerektiren problemler ortaya koymuştur, bazıları ise herhangi bir cevap 

verememiştir. 
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Ulusoy ve Kepceoğlu (2018) yaptıkları çalışmanın sonucuna bakıldığında, problem durumunda verilen 

niceliksel verilerin tamamı öğretmen adaylarının çoğu tarafından kullandığını göstermiştir. Öğretmen 

adayları problemler için günlük yaşamda çok karşılaştıkları harçlık, diyet ve test çözme gibi sınırlı 

çeşitlilikte bağlamı tercih etmişlerdir. Öğretmen adaylarının yaklaşık yarısının kurduğu problemlerde 

matematiksel dil veya anlatım eksikliklerinin olduğu  görülmüştür. Ayrıca öğretmen adayları 

muhakeme düzeyinden ziyade çoğunlukla uygulama  düzeyinde ve çok adımlı işlemlerle çözülebilen 

işlemsel sorular üretmişlerdir. Çalışma  sonuçları, öğretmen adaylarının problemlerin işlemsel yükü 

arttıkça zorluk derecesinin ve bilişsel düzeyinin arttığı yönünde bir düşüncede olduklarını ortaya 

çıkarmıştır. Kanbur Tekerek ve Argün (2019) yaptıkları çalışmada verilen problem kurma türlerinde 

bulunan geometrik şekle veya problem cümlesine paralel olarak yeni problemler kurulduğunu 

göstermiştir. Diğer problem kurma türleri ile karşılaştırıldığında serbest problem kurma türünde 

kurulan problemlerde kullanılan kavramların daha fazla çeşitlendirildiği görülmüştür. Katılımcıların 

süreç boyunca problem kurma becerilerini geliştirdikleri görülmüş ve öğrencilerine bu becerileri 

kazandırabilmeleri için matematik eğitimi lisans programında bu konuların bulunması önerilmiştir. 

 

Katılımcılarla görüşmeler yapılarak problem kurmada tercih ettikleri konuların nedenleri ve problem 

kurarken takip ettikleri süreç ayrıntılı incelenebilir. Öğretmen adayları ile farklı problem çözme 

stratejileri kullanarak çözülebilecek problem kurma çalışmalarına yer verilmedir. Öğretmen adayları 

farklı konular üzerine de problem kurma çalışmaları yapılmaları konusunda cesaretlendirilmelidirler. 

Bir başka çalışma aynı anda en az iki farklı strateji ile problem kurma çalışmaları yapılabilir. 
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ÖZET 

Bu çalışma birinci sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama ve dinlediğini anlama becerilerinin 

matematik problemlerini çözme başarılarını yordama gücünü belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu çalışma 

yordayıcı korelasyonel desendedir. Çalışmanın örneklemini okuma ve yazma becerisini kazanmış 65 

(32 kız 33 erkek) birinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Veri toplamak aracı olarak “okuduğunu 

anlama testi”, “dinlediğini anlama testi” ve “matematik problem çözme testi” kullanılmıştır. Elde 

edilen veriler çoklu doğrusal regresyon analizi ile test edilmiştir. Analiz sonuçları okuduğunu anlama 

ve dinlediğini anlama becerileri ile matematik problemlerini çözme başarısı arasında anlamlı bir ilişki 

olduğunu (R=0,568, R2=0,323, F(2,62)=14,77; p<0,001) ve problem çözme başarısındaki değişimin 

%32’sini açıkladığını göstermiştir. Ayrıca sadece okuduğunu anlama matematik problemlerini çözme 

başarısı üzerinde anlamlı değişimi açıklamaktadır (β=0,573). Dinleme becerisinin ise anlamlı bir etkisi 

bulunmamıştır (β=-0,018). Elde edilen değerler okuduğunu anlamada meydana gelen 1 birimlik artışın 

matematik problemlerini çözme başarısında 0,6 birimlik bir artışa neden olacağını göstermektedir. 

Sonuç olarak okuduğunu anlama becerisinin matematik problemleri çözme başarısı üzerindeki olumlu 

etkisi dikkate değerdir. Dinleme becerisinin anlamlı bir etkisinin olmaması öğrencilerde dinleme 

becerilerinin yeterince gelişmemiş olmasına ve bu beceriye yönelik çalışmaların yetersiz olmasına 

bağlanabilir.  

Anahtar Kelimeler: Dinleme becerisi, okuduğunu anlama, problem çözme, matematik.  

ABSTRACT 

This study aims to determine the predictive effect of reading comprehension and listening skills of 

primary school first-grade students on their problem-solving achievements in mathematics (PSAM). 

This study is in predictive correlational design. The sample of the study consists of 65 (32 female, 33 

male) first-grade students who have acquired the ability to read and write, at a public primary school 

in the province of Istanbul in Türkiye. As data collection tools, the Reading Comprehension Test, 

Listening Skills Test, and Problem-Solving Test in Mathematics were used. The data were tested with 

multiple linear regression analysis. The results showed that there is a significant relationship between 

together reading comprehension and listening skills, and the PSAM (R=0,568, R2=0,323, F(2,62)=14,77; 

p<0,001), and together reading comprehension and listening skills explain 32% of the change in the 

PSAM. In addition, when the variables are examined separately, only reading comprehension explains 

the significant change in the PSAM (β=0,573). The obtained values show that a 1-unit increase in 

reading comprehension will cause an increase of 0.6 units in the PSAM. In conclusion, the positive 

effect of reading comprehension skills on the PSAM is remarkable. The lack of a significant effect of 

listening skills on problem-solving may be due to the insufficient development of students' listening 

skills and insufficient studies on this skill.  

Keywords: Listening skill, mathematics, problem solving, reading comprehension. 
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GİRİŞ 

İlkokul birinci sınıf, öğrencilerin okuma ve okuduğunu anlama becerilerini öğrendiği ilk kademe 

olması nedeniyle önemli bir yere sahiptir. Bu sınıfta ilk okuma ve yazma öğretimi ile başlayan süreç 

okuduğunu anlama becerisinin kazandırılması çalışmaları ile devam eder (Ceran, Oğuzgiray Yıldız ve 

Özdemir, 2015). Okumayı öğrenmek kadar önemli olan diğer bir beceri ise dinleme becerisidir. 

Dinleme becerisinin öğrenilme süreci ailede başlar. Böylece öğrenci okulda dinleme becerisini 

öğrenmeye hazır olarak geldiğinden dinleme sürecine kolay uyumlanarak öğrenmesi gerekenleri daha 

yüksek düzeyde kavrayabilir (Beyhatin, 2019). Diğer taraftan, bireyler hayatları boyunca çeşitli 

problemlerle karşılaşırlar. Bu nedenle öğrencilere problem çözme becerilerinin kazandırılması öğretim 

programlarının amaçları arasında yer almıştır (MEB, 2018). Problem çözme becerisi bireyin hayatı 

boyunca karşılaştığı durum ya da sorunlarla mücadele edebilmesini sağlayan yaşam becerilerinden 

biridir. Öğrenciler eğitim hayatlarında problem çözme becerilerini akademik olarak ilk kez ilkokul 

birinci sınıf matematik derslerinde kazanmaktadır. Bu beceriyi eğitim hayatının en başında kazanan 

öğrencilerin karşılaştığı sorunlarla daha kolay mücadele edebileceği söylenebilir (Aksoy, 2021). Bu 

bağlamda okuduğunu anlama, dinleme ve matematik problem çözme becerilerine yönelik akademik 

eğitim sürecinin ilk yılı olan birinci sınıf sürecinde bu becerilerin kazandırılmasının kritik bir öneme 

sahip olduğu söylenebilir. 

Okuduğunu Anlama Becerisi 

Türk Dil Kurumu (TDK)’na göre “Okuduğunu anlamak, yeni bilgileri eski bilgilerle bir araya 

getirerek sonuç niteliğinde başka bir bilgi edinmektir” (TDK, https://sozluk.gov.tr/, 2022). Akyol 

(2005) ise okumayı bir anlam kurma süreci olarak ifade etmiştir. Kişinin ulaştığı bilgileri 

yorumlayarak faydalanabilmesi için okuduğunu anlama becerisine sahip olması gerekir (Akyol, 2005). 

Okuma ve anlama becerileri arasında neden-sonuç ilişkisi vardır. Okuduğunu anlama becerisi karşı 

karşıya gelinen metinle dikkatli ve güdümlü etkileşim kurmayı gerektirir (Epçaçan, 2018). Öğrenciye 

anlama becerisinin kazandırmak için; “sorgulama, tahmin etme, çıkarım yapma ve özetleme” gibi ön 

koşul zihinsel becerilerin öncelikli kazandırılması gerekir (Güneş, 2009). Bu becerilerin birini ya da 

bir kısmını edinememiş bir öğrencinin okuduğunu anlaması beklenemez (Çiftçi ve Temizyürek, 2008). 

Okuduğunu anlama becerisi öğrenme süreci için önemli ve ihtiyaç duyulan bir beceri olduğu için 

okuma ve anlama süreçleri ile ilgili becerilerin okulda kazandırılması gerekir (Şengül ve Yalçın, 

2004). Öğrencilerin eğitim hayatının tüm kademelerinde yaşadığı başarısızlığın kökeninde çoğu kez 

okuma, anlama ve ifade becerilerindeki yetersizlik yatmaktadır (Öz ve Çelik, 2007). Öğrencilerin 

başarılarında okuduğunu anlama becerileri kadar dinleme becerilerinin de önemi büyüktür.  

Dinleme Becerisi 

Dinleme gönderilen bir mesajı alma ve yorumlama sürecidir (Adalı, 2003). Dinleme becerisi alınan 

iletinin gönderdiği mesajın doğru anlaşılması sürecidir (Özbay, 2005). Dinleme dikkat gerektiren, 

“işitsel işaretlerin tanınması, hatırlanması ve anlamlandırılmasıyla son bulan” psikolojik bir süreçtir 

(Ergin ve Birol, 2000). Yani, dinleme farkında olarak çaba gösterilen bir süreçtir. Birey gerek anadil 

edinimi sürecinde gerekse doğuştan getirdiği dil becerisini geliştirme çabasında dinleme becerisinden 

faydalanır (Özbay, 2005). Anadil gelişiminin büyük oranda gerçekleştiği okul çağına gelene kadar 

anlama becerisi kapsamında yalnızca dinleme vardır (Özbay, 2005). Bu bağlamda dinleme becerisinin 

dil becerilerinin temeli olduğu söylenebilir (Bulut, 2013). Bireyler dinleme davranışı ile ilgili kendi 

yanlış öğrenmelerinden dolayı dinleme sürecinde karşısındakini anlamada sorun yaşarlar (Aksoy, 

2021). Bu yanlış öğrenmeler bireyler tarafından henüz küçük yaşlardayken edinilir. Fakat bireylere 

henüz küçük yaşlarda nitelikli bir dinleme eğitimi verilmesi durumunda kişilerin karşısındakini yanlış 

dinleme davranışı göstermeleri beklenmeyecektir (Aksoy, 2021). Dinleme becerisini edinmemiş 

kişiler anlama ve anlatma süreçlerinde sorunlar yaşamaktadır (Özbay ve Çetin, 2011). Buradan yola 

çıkarak dinleme becerisi kazandırılmış öğrencilerin kendilerine anlatılan akademik bilgileri de daha iyi 

anlayacağı beklenebilir. 

 



6th INTERNATIONAL EDUCATION AND INNOVATIVE SCIENCES CONGRESS 

(November 24-25, 2022 / Burdur Mehmet Akif Ersoy University) 
 

474 

Matematikte Problem Çözme Becerisi 

Problem temel olarak bireyin bir sorunla karşılaştığı çatışma durumudur ve bu sorun bireyin amacına 

ulaşmasını zorlaştırabilir (Ulus, 2018). Problem çözme ise bu durumda sorunu aşmanın en iyi yolunu 

belirlemektir (Kılıç ve Koç, 2003). “Problem çözme, bir sorunu çözmek için, önceki yaşantılar 

aracılığı ile öğrenilen kuralların basit biçimde uygulanmasının ötesine giderek, yeni çözüm yolları 

bulabilme olarak tanımlanabilir” (Korkut, 2002). Öğrencilerin matematik dersinde başarılı 

olmalarının yolu iyi problem çözmeyle doğrudan ilişkilidir (Akay, 2004). Bu bağlamda matematik 

derslerinde problem çözme sürecinin nasıl işlediği önemlidir. Bir matematiksel ifadenin problem 

olabilmesi için ise çözüm yolunun açık olmaması, öğrencinin tüm ön bilgileri ile akıl yürütmesi 

gerekmektedir (Aksoy, 2021). Tüm bu tanımlamalar dahilinde öğrencilerin bu beceriyi edinmiş 

olmaları karşılaştıkları problem durumlarını daha sistematik bir süreç dahilinde çözebileceklerini 

sağlayacağı söylenebilir. 

Okuduğunu Anlama, Dinleme Becerisi ve Problem Çözme Arasındaki İlişki 

Dinleme ve anlama becerilerinin temel dil becerileri olduğu düşünüldüğünde çevreyi algılama ve 

anlamlandırma süreci için önemli olduğu sonucuna varılabilir. Bu beceriler bireyin anlama ve anlatma 

gibi dil becerilerinin temelini oluşturmaktadır (Kıvrak, 2014). Öğrencilerin matematik dersinde 

karşılaştıkları problemleri anlayabilmeleri için öncelikli olarak okuduğunu anlama becerilerinin 

gelişmiş olması beklenmektedir (Kıvrak, 2014). Öğrencilerin karşılaştıkları problem için en uygun 

çözüm yolunu bulmaları da problemin anlaşılmasıyla ilişkilidir. Birçok öğrenci matematiği yeterince 

anlayamamaları sebebiyle bu derse karşı olumsuz tutum sergilemektedirler (Göktaş, 2010). Buradan 

yola çıkarak öğrencilerin matematik dersine ve dolaylı olarak problem çözme becerisine yönelik başarı 

göstermeleri için anlama becerilerinin geliştirilerek önceliklidir.  

Araştırmanın Önemi 

Alanyazın incelendiğinde ilkokul (Akay, 2004; Aksoy, 2021; Kocadağ, 2019; Ulu, 2016) ve ortaokul 

(Deniz, 2013; Göktaş, 2010; Kıvrak, 2014; Özcan, 2016; Sertöz, 2003) öğrencileriyle yapılan 

çalışmalara rastlanmaktadır. İlkokul öğrencileri ile yapılan çalışmalar 2. sınıf (Akay, 2004) ve 4. sınıf 

(Aksoy, 2021; Kocadağ, 2019; Ulu, 2016) düzeylerinde gerçekleştirilmiştir. Ancak okuma 

becerilerinin ve temel matematik problem çözme becerilerinin kazandırıldığı 1. sınıf düzeyinde bir 

çalışmaya rastlanmamıştır. Çalışmalar büyük bir çoğunlukla okuduğunu anlama ile problem çözme 

başarısı arasındaki ilişki üzerine yoğunlaşmıştır (Akay, 2004; Aksoy, 2021; Deniz, 2013; Göktaş, 

2010; Kıvrak, 2014; Özcan,2016; Sertöz, 2003; Ulu, 2016). Dinlediğini anlama ile problem çözme 

başarısı arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışma sayısı ise yok denecek kadar azdır (Aksoy, 2021). Diğer 

taraftan yapılan çalışmalar okuduğunu anlama ile problem çözme başarısını deneysel (Akay, 2004; 

Sertöz, 2003), doküman analizi (Epçaçan, 2018) eylem araştırması (Kocadağ, 2019) ve ilişkisel tarama 

deseninde ele almıştır (Aksoy, 2021; Deniz, 2013; Göktaş, 2010; Kıvrak, 2014; Özcan,2016). Bu 

çalışmaların tamamında okuduğunu anlama becerisi ve matematik problemi çözme başarısı arasında 

olumlu bir ilişki olduğu sonucuna varılmıştır (Akay, 2004; Aksoy, 2021; Deniz, 2013; Epçaçan, 2018; 

Göktaş, 2010; Kıvrak,2014; Kocadağ, 2019; Özcan, 2016; Sertöz, 2003; Ulu, 2016). Ancak 

okuduğunu anlama becerisinin problem çözme başarısı üzerindeki etkisinin derecesi üzerine 

yoğunlaşan çalışmaya rastlanmamıştır. Bu bağlamda ilkokul 1. sınıf düzeyinde bir çalışmaya 

rastlanmaması, dinlediği anlama becerisi üzerine yoğunlaşan çalışmanın olmaması ve okuduğunu 

anlama ve dinleme becerisinin matematik problemlerine etki derecesini belirlemeye çalışan 

araştırmalara rastlanmaması bu alanda bir boşluktur.  

İlgili alanyazın dikkate alındığında yapılan bu çalışmanın ilkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik 

oluşu en önemli özgünlüğüdür. Ayrıca önceki çalışmalar okuduğunu anlama ve problem çözme 

becerileri üzerine yoğunlaşırken bu çalışmanın dinleme becerisini de dikkate alması çalışmanın 

özgünlüğünü artırmaktadır. Özellikle okuduğunu anlama becerisi ilkokul birinci sınıf sürecinde inşa 

edildiği için bu dönemde yapılacak dönüt ve düzeltmeler ileriki kademelerde yaşanabilecek sorunlara 

önleyici nitelikte olacaktır. Dinleme becerisinin incelenmesi birinci sınıf bağlamında özel bir anlam 

taşıyor. İlk okuma yazma sürecini henüz bitiren öğrenciler problemlerle ilk olarak öğretmenin 

seslendirmesiyle daha sonra kendisinin okuyup anlaması yoluyla karşılaştığı için dinlediğini 
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anlayabilmesi de problemi çözebilmesi için önemli bir etken oluşturmaktadır. Bu nedenle çalışma 

ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama ve dinleme becerilerinin matematik 

problemlerini çözme başarısı üzerine etkisinin derecesini belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda 

araştırma sorusu aşağıdaki gibidir: 

İlkokul birinci sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama ve dinleme becerileri matematik problemlerini 

çözme başarısını yordama gücü ne derecededir? 

 

YÖNTEM 

Araştırmanın Modeli 

Araştırma yordamalı korelasyonel desende tasarlanmıştır. Bu araştırma deseninde değişkenler 

arasındaki ilişkiler incelenip bu ilişkiden hareketle değişkenlerden birinin bilinen bir değerinden diğer 

değişkenin bilinmeyen değerinin yordanması amaçlanır (Büyüköztürk ve diğerleri, 2020). Bu 

çalışmada bağımsız değişken olan okuduğunu anlama ve dinleme becerilerinin bağımlı değişken olan 

matematik problemlerini çözme başarısı üzerine ne derece etki ettiğinin incelenmesi amaçlandığından 

yordamalı korelasyonel desendedir.   

Örneklem 

Araştırmanın örneklemini ölçüt örnekleme yöntemi ile seçilen okuma ve yazma becerisini kazanmış 

65 (32 kız 33 erkek) birinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt 

örnekleme yönteminde “örneklem için gerekli ölçütü karşılayan kişi, nesne ya da durumlar” 

örnekleme dahil edilerek kullanılır (Büyüköztürk ve diğ., 2020). Bu çalışmada öğrencilerin okuma ve 

yazma becerilerini kazanmış olmaları temel ölçüt olarak belirlendiğinden ölçüt örnekleme yöntemi 

tercih edilmiştir. 

Veri Toplama Araçları 

Bu çalışmada veri toplamak amacıyla Okuduğunu Anlama Testi, Dinlediğini Anlama Testi ve 

Matematik Problem Çözme Testi kullanılmıştır. 

Okuduğunu Anlama Testi (OAT), iki metin ve bu metinlere bağlı olarak hazırlanmış beşer adet kısa 

cevaplı açık uçlu soru olmak üzere toplam 10 sorudan oluşmaktadır.  OAT ilkokul birinci sınıf öğretim 

programı dikkate alınarak araştırmacılar tarafından geliştirilmiştir. Testin geçerliliğini sağlamak 

amacıyla üç sınıf öğretmeninin görüşü alınmıştır. Görüşler doğrultusunda metin ve sorularda gerekli 

düzeltmeler yapılarak teste son hali verilmiştir. Testte yer alan sorular tek veya iki kelimeden oluşan 

kısa cevaplardan oluşmaktadır.  

Dinlediğini Anlama Testi (DAT), iki dinleme metni ve bu metinlere bağlı olarak hazırlanmış beşer adet 

kısa cevaplı açık uçlu soru olmak üzere toplam 10 sorudan oluşmaktadır.  DAT ilkokul birinci sınıf 

öğretim programı dikkate alınarak araştırmacılar tarafından geliştirilmiştir. Testin geçerliliğini 

sağlamak amacıyla üç sınıf öğretmeninin görüşü alınmıştır. Görüşler doğrultusunda metin ve sorularda 

gerekli düzeltmeler yapılarak teste son hali verilmiştir. Testte yer alan sorular tek veya iki kelimeden 

oluşan kısa cevaplardan oluşmaktadır.  

Matematik Problem Çözme Testi (MPÇT), ilkokul birinci sınıf matematik dersi müfredatına uygun 

olarak hazırlanmış ve araştırmacılar tarafından geliştirilen beş adet açık uçlu problemden 

oluşmaktadır. Problemler toplama ve çıkarma işlemini içermektedir. Testin geçerliliğini sağlamak 

amacıyla üç sınıf öğretmeninin görüşü alınmıştır. Görüşler doğrultusunda problemlerde gerekli 

düzeltmeler yapılarak teste son hali verilmiştir. Testte yer alan problemler bir veya iki işlemden oluşan 

çözümlerden oluşmaktadır.  

Uygulama Süreci 

OAT, DAT ve MPÇT öğrencilere sınıf ortamında yüz yüze uygulanmıştır. Her bir test farklı günlerde 

birer ders saatinde uygulanmıştır. Dinleme metinleri için sınıfta tüm öğrencilerin duyabileceği şekilde 

metinler öğrencilere dinletildikten sonra öğrencilerin soruları cevapları istenmiştir.  
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Verilerin Analizi 

İlkokul 1. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama ve dinleme becerilerinin matematik problemlerini 

çözme başarı yordama gücünün incelenmesi çoklu doğrusal regresyon analizi ile test edilmiştir. 

Regresyon analizi yapılmadan önce verilerin normalliği basıklık ve çarpıklık katsayıları incelenerek 

kontrol edilmiştir. DAT ve MPÇB için basıklık ve çarpıklık katsayı değerleri ±1 aralığında 

olduğundan normal göstermektedir. OAT verileri için bu değerler yaklaşık 1,5 ile sınır değerdedir. 

Ayrıca değişkenler arasındaki korelasyon katsayısı yüksek olmadığından (r=0,304) değişkenler 

arasında yüksek ilişki bulunmamalıdır (r<0,8) koşulu sağlanmıştır. Değişkenlerin normal dağılım 

değerlerinin kabul edilebilir değerlerde olması ve yordayıcı değişkenler (okuduğunu anlama ve 

dinleme becerisi) aralarında yüksek korelasyon olmaması nedeniyle verilerin regresyon analizi 

varsayımlarını karşıladığı sonucuna varılmıştır.  

OAT’nin güvenirliğini belirlemek için yapılan Kuder-Richardson 20 (KR-20) değeri 0.60 olarak 

bulunmuştur. DAT’nin güvenirliğini belirlemek için yapılan KR-20 değeri 0.64 olarak bulunmuştur. 

MPÇT’nin güvenirliğini belirlemek için “Matematik Problem Çözme Testi Dereceli Puanlama 

Anahtarı” oluşturulmuştur. Puanlamanın güvenirliğini belirlemek için oluşturulan rubriğe bağlı 

kalınarak 2 araştırmacı (puanlayıcı) tarafından puanlanmıştır ve puanlayıcılar arası uyum katsayısı 

hesaplanmıştır. Puanlama için oluşturulan 325 kodlamadan 302’si aynıdır. Puanlayıcılar arası uyum 

katsayısı %92,9 olarak hesaplanmıştır. 

 

BULGULAR 

Birinci sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama, dinleme becerisi değişkenlerinin öğrencilerin 

matematik problem çözme başarısını ne şekilde yordadığını ortaya koymak amacıyla çoklu regresyon 

analizi gerçekleştirilmiştir. Regresyon analiz sonuçları Tablo 1’de verilmiştir.  

Tablo 1. Regresyon analiz sonuçları 

Değişken B Standart hata β t p İkili r Kısmi r 

Sabit 5,698 2,154 - 2,646 ,010 - - 

OAT ,600 ,115 ,573 5,226 ,000 ,568 ,553 

DBT -,018 ,113 -,018 -,162 ,872 ,156 -,021 

R=0,568 

F(2, 62)=14,77 

R2=0,323 

p<0,000 
     

 

Çoklu regresyon analizi sonuçları okuduğunu anlama ve dinleme becerisinin birlikte matematik 

problemlerini çözme başarısı ile arasında anlamlı bir ilişki olduğunu göstermiştir (R=0,568, R2=0,323, 

F(2, 62)=14,77; p<0,001). Okuduğunu anlama ve dinleme becerisi birlikte matematik problemlerini 

çözme başarısındaki değişimin %32’sini açıklamaktadır. Standartlaştırılmış regresyon katsayılarına 

göre, yordayıcı değişkenlerin başarı üzerindeki göreli önem sırası okuduğunu anlama (β= 0,573) ve 

dinleme becerisi (β= -0,018) şeklindedir. Regresyon katsayılarının anlamlılık testleri göz önüne 

alındığında yordayıcı değişkenlerden sadece okuduğunu anlama (t=5,226; p<0,001) değişkeninin 

matematik problemlerini çözme başarısı üzerinde anlamlı bir yordayıcı olduğu görülmektedir. Yani 

sadece okuduğunu anlama matematik problemlerini çözme başarısı üzerinde anlamlı değişimi 

açıklamaktadır. Dinleme becerisinin ise anlamlı bir etkisi bulunmamıştır. Yordayıcı değişkenlerle 

matematik problemlerini çözme başarısı arasındaki ilişkilere bakıldığında okuduğunu anlama ile 

(r=0,568) [diğer değişkenlerin etkisi kontrol edildiğinde (r=0,553)], dinleme becerisi ile (r=0,156) 

[diğer değişkenlerin etkisi kontrol edildiğinde (r=-0,021)] düzeyinde korelasyon olduğu 
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görülmektedir. Regresyon analizi sonucuna göre matematik problemlerini çözme başarısını yordayan 

regresyon denklemi şöyledir; MPÇT=(0,60*Okuduğunu anlama puanı)+(-0,018*Dinleme beceri 

puanı)+(5,698). Bu değerler okuduğunu anlamada meydana gelen 1 birimlik artışın matematik 

problemlerini çözme başarısında 0,6 birimlik bir artışa neden olacağını göstermektedir.  

 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Araştırmanın bulguları, öğrencilerin okuduğunu anlama ve dinleme becerilerinin birlikte matematik 

problemlerini çözme başarısı ile arasında anlamlı bir ilişki olduğunu göstermiştir. Bu bulgular 

ilkokulun çeşitli sınıf düzeylerinde gerçekleştirilen çalışmalarda elde edilen öğrencilerin okuduğunu 

anlama becerileri ile problem çözme becerileri veya matematik akademik başarıları arasında anlamlı 

bir ilişki olduğunu ortaya koyduğu bulgularla uyumludur (Akay, 2004; Aksoy, 2021; Deniz, 2013; 

Göktaş, 2010; Kıvrak, 2014; Kocadağ, 2019). Bu durumun muhtemel nedeni hem okuduğunu anlama 

hem de problem çözme için sorgulama, tahmin etme, çıkarım yapma gibi becerilerin kazanılmış 

olması ön koşulu olabilir. Bu ön koşul becerileri kazananlar Türkçe ve matematik dersinde başarılı 

olmaktadır. Nitekim, Türkçe ve matematik dersi başarıları arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmaların 

ortaya koyduğu bulgular bu yorumu desteklemektedir. Kıvrak (2014) Türkçe testinde başarılı olan 

öğrencilerin matematik testinde de başarılı olduklarını ortaya koymuştur. Kocadağ (2019) okuduğunu 

anlama becerileri gelişen öğrencilerin matematik problem çözme becerisi konusunda başarıya 

ulaştıkları sonucuna varmıştır. Özcan (2016) ortaokul öğrencileri ile yaptığı çalışmada öğrencilerin 

kitap okumaları ve okudukları kitabı anlayıp anlatabilmelerinin matematik başarılarını artırdığını tespit 

etmiştir. Sertöz (2003) ise Türkçe dersi kapsamında metin okuma çalışmaları gerçekleştiren 

öğrencilerin matematik dersi puan ortalamalarının metin okuma çalışması gerçekleştirmeyen 

öğrencilere göre daha yüksek olduğu sonucuna ulaşmıştır. 

Bu çalışmada dinleme becerilerindeki başarının matematik problem çözme becerilerindeki başarıyı 

yordamadığı görülmüştür. Bu ilginç ve dikkat çeken bulgudur.  Bu bulgu aynı zamanda öğrencilerin 

dinleme becerileri ile problem çözme becerileri arasında olumlu ve pozitif yönde bir ilişki olduğunu 

ortaya koyan Aksoy (2021)’un bulgularıyla çelişmektedir. Bunun muhtemel iki nedeni olabilir. 

Birincisi okullarda okuma ve okuduğunu anlama üzerine daha yoğun bir şekilde çalışılması ve 

dinleme becerilerine yeteri önemin verilmemesi olabilir. Dinleme becerisi doğal olarak geliştiği ve 

öğretilemeyeceği inancı dolayısıyla “ihmal edilmiş, kaybolmuş, unutulmuş, yetim kalmış ve üvey evlat” 

gibi tanımlamalarla ifade edilmesi bu nedeni desteklemektedir (Aytan, 2011). İkincisi okuma süreci 

biraz daha geniş zamanda gerçekleşen, öğrencilerin ihtiyaç duyduğunda geri dönüp tekrar etmelerine 

imkan sağlayan bilişsel bir süreç iken dinleme kısa sürede gerçekleşen ve çoğunlukla geri dönüşü veya 

tekrarı olmayan kısa süreli bilişsel bir süreçtir. Bu bağlamda okuma bireyin kendi zihinsel yapısına ve 

öğrenme stiline uygun ilerlemesini sağlarken dinleme mesajın kaynağından çıkan özelliklere (vurgu, 

tonlama gibi) ve öğretme stiline uygun ilerleyen bir süreçtir. Dolayısıyla kaynağın özellikleri her 

öğrenciye uymayabilir. Bu nedenle okuduğunu anlama başarısının problem çözme becerisini 

yordadığına dair bulgulara ulaşılırken dinlediğini anlama becerisinin problem çözme becerisini 

yordamadığı bulgularıyla karşılaşılmış olabilir.   

Sonuç olarak okuduğunu anlama becerisinin matematik problemleri çözme başarısı üzerindeki olumlu 

etkisi dikkate değerdir. Öğrencilerin akademik hayatının en başında bu beceriye yönelik çalışmaların 

önemle üzerinde durulması problem çözme başarıları üzerine de olumlu anlamda etki edecektir. 

Dinleme becerisinin anlamlı bir etkisinin bulunmaması öğrencilerin dinleme becerilerinin yeterince 

gelişmemiş olmasına ve bu beceriye yönelik çalışmaların yetersiz olmasına bağlanabilir. Anlama ve 

dinleme gibi temel dil becerilerinin özellikle ilkokulun ilk kademesinde geliştirilmesi ve 

desteklenmesi öğrencilerin akademik başarılarını olumlu anlamda etkileyecektir. 
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ÖZET 

Bu araştırmada, öğretmen adaylarının fen konularına ilişkin sanal müze tasarlama deneyimleri 

incelenmiştir. Nitel araştırma yöntemlerinden temel nitel araştırma kullanılarak gerçekleştirilen 

araştırmaya ikinci sınıfta öğrenim gören 15 öğretmen adayı katılmıştır. Araştırmada veriler 

toplanmadan önce katılımcılara sanal müze kavramı ile ilgili bilgi verilerek sanal müze tasarlama 

programları tanıtılmıştır. Ardından her bir katılımcı bir fen konusu seçerek sanal müze tasarlamıştır. 

Araştırmacılar tarafından hazırlanan görüş formu ile toplanan veriler betimsel ve içerik analizi 

kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın bulguları katılımcıların sanal müzeleri dikkat çekici ve 

etkileyici bulduklarını, ekonomik olduğunu, zaman ve emek harcamadan Internetle erişimin büyük bir 

kolaylık sağladığını, prosedür basamağının ve veliyi ikna etme çabasının olmadığını, öğrenmeyi 

kolaylaştıracağını düşündüklerini göstermiştir. Bununla birlikte katılımcılar sanal müzelerin 

öğrenenleri gerçek dünyadan soyutlamak ve akran etkileşimi sağlayamamak gibi dezavantajları 

olduğunu da belirtmişlerdir. Son olarak sanal müze tasarlarken fazla zorlanmadıklarını ve genel olarak 

keyif aldıklarını ifade eden katılımcılar bazı zorluklar yaşadıklarını da dile getirmişlerdir. Katılımcılar 

yaşadıkları zorluklar olarak bazı uygulamaları mobil telefondan kullanamadıkları için zorluk 

yaşadıklarını bazen de yaptıkları uygulamanın tasarımından emin olamadıkları için sürekli değişiklik 

yapma yoluna gittiklerini bunun da çok zaman aldığını belirtmişlerdir. Araştırma sonuçları ışığında 

fen bilimleri dersinde sanal müze kullanımının yaygınlaştırılması, etkililiğinin değerlendirilmesi ve 

öğretmenlerin de uygulama hakkında bilgi sahibi olmalarının sağlanması gibi öneriler getirilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Sanal Müze, Öğretmen Adayları, Nitel Araştırma 

 

ABSTRACT 

In this study, the experiences of candidate teachers in designing virtual museums on science subjects 

were examined. Fifteen second-year teacher candidates participated in the research, which was 

conducted using basic qualitative research, one of the qualitative research methods. Before the data 

were collected in the research, the participants were informed about the concept of virtual museum and 

virtual museum design programs were introduced. Then, each participant chose a science topic and 

designed a virtual museum. The data collected with the opinion form prepared by the researchers were 

analyzed using descriptive and content analysis. The findings of the study showed that the participants 

found virtual museums remarkable and impressive, they thought that they were economical, accessing 

the Internet without spending time and effort provided a great convenience, there was no procedural 

step and no effort to persuade the parents, and that they would facilitate learning. However, the 
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participants also stated that virtual museums have disadvantages such as isolating learners from the 

real world and not being able to provide peer interaction. Finally, the participants, who stated that they 

did not have much difficulty in designing a virtual museum and that they enjoyed it in general, also 

expressed that they had some difficulties. The participants stated that they had difficulties because they 

could not use some applications from their mobile phones, and sometimes they were not sure of the 

design of the application they made, so they constantly made changes, which took a lot of time. In the 

light of the results of the research, suggestions such as disseminating the use of virtual museums in 

science lessons, evaluating its effectiveness and ensuring that teachers are informed about the 

application can be made. 

Keywords: Virtual Museum, Candidate Teachers, Qualitative Research 

 

GİRİŞ 

Bilim, teknoloji ve toplum birbirini derinden etkilemekte ve bir dönüşümü beraberinde getirmektedir. 

Bu unsurlarda yaşanan değişimler eğitimi de doğrudan etkilemektedir. Bir başka deyişle, bilim ve 

teknolojide meydana gelen değişimler ülkelerin ihtiyaç duyduğu birey profillerinde bir değişime neden 

olmuştur. Bugün her ülkenin eğitimle ulaşmayı hedeflediği nihai amaç, 21. yüzyıl becerilerine sahip 

bireylerin yetiştirilmesidir. 21. Yüzyıl becerileri yaratıcı, yansıtıcı ve eleştirel düşünme gibi üst düzey 

düşünme becerileri, iletişim, liderlik ve dijital okuryazarlık gibi becerileri içermektedir. Bu becerilerin 

bireylere kazandırılması ve güçlü bir eğitim gerçekleştirmek üzerine yapılan çalışmaların sonuçları ise 

yalnızca okul gibi formal eğitim ortamlarının yeterli olmadığını göstermektedir. Çünkü bireyler 

günlük yaşamın içinde yer alan konuları sosyal etkileşim içinde yaratıcı ve anlamlı deneyimlerle 

öğrendiklerinde edindikleri bilgiler daha kalıcı olmaktadır. Bireylerin kendi deneyimlerle 

gerçekleştirdikleri keşifler ve öznesi oldukları öğrenme yaşantıları anlamlı öğrenme sağladığı için çok 

değerlidir. Tüm bu hususlar okul dışı öğrenme ortamlarının önemini işaret etmektedir. Nitekim okulun 

gerekli olduğu ancak tek başına yetersiz olduğu onu destekleyecek ek öğrenme ortamlarına ihtiyaç 

duyulduğu belirtilmektedir (Falk & Heimlic, 2009). 

Çok eski zamanlardan beri hayatımızda yer tutan müzeler ise önemli okul dışı öğrenme ortamlarından 

biridir. Öğrencilerin aktif olduğu ve öğrencilere eğlenerek, duyular ve duygularla öğrenme imkânı 

sunan müzeler, sınıf içi öğretimle ilişkilendirildiği takdirde, oldukça fazla bilgiyi kısa sürede hem de 

eğlenerek öğrenme ortamı sunarak dikkat çekici bir şekilde öğrenenlere aktarma, etkili ve verimli bir 

öğretim gerçekleştirme, belirli bilim alanlarına yönelik ilgi oluşturma ve öğrenenlerin sosyal 

gelişimlerine katkıda bulunma gibi pek avantaja sahiptir (Soare & Popescu, 2013). Müzeler, yaparak 

yaşayarak öğrenme ilkesine uygun ortamlar oldukları için edinilen bilgilerin kalıcılığının sağlamasına 

ve derse yönelik motivasyonun yüksek olmasına da katkı sağlar (Akengin, 2011).  

Ancak maalesef ülkemizde müzelerin eğitim amaçlı kullanımı bir yana müze ziyaretleri bile oldukça 

limitlidir (Kervankıran, 2014). Ayrıca müzelerin eğitim amaçlı kullanımına yönelik gerçekleştirilen az 

sayıda ziyarette öğrencilerin sıra halinde eserlere bakmaktan öteye geçemedikleri, ziyaretlerin öğretim 

programları ile bütünleştirilmediği ifade edilmektedir (Seidel ve Hudson, 1999). Bununla birlikte her 

ilde yeteri kadar müzenin olmaması, okul müdürü ve öğretmenlerin müzede eğitimi planlama 

noktasında yetersiz kalmaları, izin için bürokratik işlemlerin uzun sürmesi, müze ziyaretlerinin belli 

bir maddiyat gerektirmesi, öğretmenlerin öğrencilerin güvenliğini sağlama sorumluluğundan 

kaçınmaları gibi sebeplerle ülkemizde müzede eğitim uygulamalarının tam anlamlıyla 

gerçekleştirilmediği görülmektedir (Çalışkan, Önal ve Yazıcı, 2016; Solmaz, 2015). Bu bağlamda 

müzelerin eğitimde etkin kullanımı ile ilgili çeşitli problemler olduğu ifade edilebilir. Söz konusu 

problemlerin çözümü içinse bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılması gündeme gelmiş ve bu 

durum sanal müze kavramını ortaya çıkarmıştır. İlgili alanyazında bu problemleri gidermek için ortaya 

çıkan sanal müzeler ile öğrenmenin etkililiğini değerlendirmeye yönelik çalışmalar mevcuttur (Gılıç, 

2020; Ulrich, Helmes, Frandsen ve Rafn; 2019). Mevcut araştırmada ise özellikle özellikle Fen 

Bilimleri gibi günlük yaşamla ilişkili ve de soyut konular içeren bir disiplinde öğretmen adaylarının 

sanal müze tasarlama deneyimleri değerlendirilmiş ve katılımcıların eğitimde sanal müze kullanımına 

ilişkin görüşleri alınmıştır. Bu bağlamda gerçekleştirilen araştırmanın araştırma sorusu “Öğretmen 
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adaylarının fen konuları ile ilişkili sanal müze tasarlama deneyimleri ve fen eğitimde sanal müze 

kullanımına ilişkin görüşleri nelerdir?” şeklinde belirlenmiştir. 

 

YÖNTEM 

Araştırma Deseni 

Bu araştırmada bir nitel araştırma deseni olan temel nitel araştırma kullanılmıştır. Temel nitel 

araştırmaların öncelikli amacı bireylerin etraflarında olan bir şeyi nasıl anlamlandırdıklarını ortaya 

çıkarmak ve yorumlamaktır (Merriam, 2013). Bu araştırmada öğretmen adaylarının sanal müze 

tasarlama deneyimlerini nasıl anlamlandırdıkları incelendiği için bu desen kullanılmıştır. 

Katılımcılar 

Araştırmanın çalışma grubu, İç Anadolu Bölgesi’nde bir ilde yer alan bir devlet üniversitesinde 

öğrenim gören öğretmen adaylarından oluşmaktadır. Araştırmanın katılımcıları amaçlı örnekleme 

yöntemlerinden ölçüt örnekleme ile belirlenmiştir. Araştırmada temel alınan ölçütler; öğrencilerin fen 

eğitimi dersine devam etmeleri, sanal müze tasarlama uygulamalarına katılmaları ve son olarak 

araştırmaya katılmaya gönüllü olmalarıdır. Sonuçta bu ölçütleri karşılayan 15 öğretmen adayı ile 

araştırma yürütülmüştür. Katılımcıların 10’u kadın ve 5’i erkektir. 

Veri Toplama Araçları 

Araştırmanın verileri nitel araştırmalar için temel veri kaynağı olan görüşme aracılığıyla toplanmıştır. 

Bu kapsamda öncelikle araştırmacılar tarafından taslak bir yarı yapılandırılmış görüşme formu 

oluşturulmuştur. Taslak form iki alan uzmanının görüşüne sunulmuş ve varsa düzeltmeler 

gerçekleştirilerek formun son hali verilmiştir. Formun nihai hali dört madde içermektedir. 

Verilerin Toplanması 

Görüşmeler öncesinde katılımcılara araştırma hakkında bilgi verilmiş ve kimlik bilgilerinin ayrıca elde 

edilen verilerin gizli tutulacağı belirtilmiştir. Katılımcılardan görüşmelerin ses kaydına alınması için 

onay alınmış ve olası bir veri kaybını engellemek için ses kayıtlarına ek olarak notlar da alınmıştır. 

Görüşmeler ortalama 20 dk sürmüştür. 

Verilerin Analizi 

Araştırma süresince gerçekleştirilen her bir görüşme aynı gün harfiyen MS Word formatında metne 

dönüştürülmüştür. Bütün görüşmelerin metne dönüştürülmesini takiben her birine PT1’den başlayarak 

PT15’e kadar kod verilmiştir. Araştırma verilerine dair ön hazırlıklar tamamlandıktan sonra veriler 

içerik analizi ile çözümlenmiştir. Bu bağlamda öncelikle bütüncül bir bakış açıcı kazanmak adına 

bütün transkriptler okunmuştur. Sonrasında iki araştırmacı birbirinden bağımsız bir şekilde kodlama 

işlemini gerçekleştirmiş ve kodlamalar arası tutarlık incelenmiştir. Kodlama işlemini kategori 

oluşturma takip etmiştir. Kodlar ve kategoriler belirlendikten sonra onları temsil eden temalar 

belirlenmiştir. 

 

Geçerlik ve Güvenirlik 

Araştırmanın geçerliğini sağlamak amacıyla araştırma süresince belli aşamalarda araştırmacılar 

dışında iki alan uzmanının görüş ve önerilerine başvurulmuştur. Katılımcı görüşlerine dair doğrudan 

alıntılara yer verilmiş ve üye kontrolü mekanizması için araştırma sonuçları katılımcılarla paylaşılarak 

sonuçlar teyit edilmiştir. Araştırmanın aktarabilirliğini sağlamak için araştırma süreci ayrıntılı olarak 

anlatılmıştır. Araştırmanın güvenirliğini sağlamak içinse Miles ve Huberman’ın (1994) formülü 

kullanılmış ve güvenirlik %88 olarak hesaplanmıştır.  
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BULGULAR 

Araştırmada veriler toplanmadan önce katılımcılara sanal müze kavramı ile ilgili bilgi verilerek sanal 

müze tasarlama programları tanıtılmıştır. Ardından her bir katılımcı bir fen konusu seçerek sanal müze 

tasarlamıştır. En nihayetinde fen eğitiminde sanal müzelere ilişkin değerlendirmeleri ve bu 

deneyimleri ile ilgili görüşleri incelenmiştir. 

Katılımcılar fen eğitiminde sanal müze kullanımının avantajlarını sırasıyla dikkat çekici, etkileyici, 

ekonomik, erişim kolaylığı, prosedür olmaması, veli izni olmaması ve öğrenme kolaylığı olarak 

belirtmişlerdir. Bu sonuçlara Tablo 1’de yer verilmiştir: 

 

Tablo 1. Fen Eğitiminde Sanal Müze Kullanımının Avantajlarına Yönelik Görüşler 

Kod f Katılımcı yanıtları 

Dikkat Çekici 13 “Gerçekten benim çok dikkatimi çekti. Etkileyici bir araç ve de 

kullanımı kolay. Öğrencilerin derse motivasyonu da artar.” (PT3) 

Etkileyici  11 “Öğrencilerde değişiklik etkisi yaparak onları etkiler.” (PT7) 

Ekonomik 7 “Giriş ücreti yok, nakliye ücreti yok.” (PT1) 

Erişim Kolaylığı 10 “Müzeye gitme zorluğu yok. Otobüs ayarlama vesair.” (PT15) 

Prosedür Olmaması 9 “Uzun süren izin işlemleri ve dilekçeler yok. Bu harika.” (PT10) 

Veli izni olmaması 9 “Velileri gezilere ikna etmek çok zor. Sanal müze bu sorunu 

ortadan kaldırıyor.” (PT12) 

Öğrenme Kolaylığı 

Motivasyon                                                            

5 

2 

“Sanal müze ile öğrenmek çok kolay.” (PT8) 

“Konuya odaklanma sağlar.”  (PT14) 

  

Katılımcılar fen eğitiminde sanal müze kullanımının öğrenenleri gerçek dünyadan soyutladığını ve 

akran etkileşimi sağlayamadığını düşünmektedirler. Katılımcıların sanal müze kullanımına yönelik 

olumsuz görüşleri yani dezavantajları ile ilgili düşünceleri Tablo 2’de verilmiştir: 

 

Tablo 2. Fen Eğitiminde Sanal Müze Kullanımının Dezavantajlarına Yönelik Görüşler 

Kod f Katılımcı yanıtları 

Gerçek dünyadan uzak 3 “Uygulamalar güzel ama doğrudan deneyim kadar etkili olmaz 

bence. Çünkü gerçek dünyadan soyutluyor öğrencileri.” (PT8) 

Akran Etkileşimi 1 “Gerçek bir müzeyi gezerken akran etkileşimi mevcut ama burada 

öyle değil.” (PT11) 

 

Son olarak, katılımcılardan sanal müze tasarım sürecine yönelik değerlendirmeleri alınmıştır. 

Katılımcılar sanal müze tasarım sürecinde fazla zorlanmamış ve keyif almışlardır. Öte yandan mobil 

telefondan kullanım zorluğu ve tasarım süreci ile ilgili zorluklar da yaşanmıştır. Tablo 3’te ilgili 

bulgular sunulmuştur: 
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Tablo 3. Fen Eğitiminde Sanal Müze Tasarim Sürecine Yönelik Görüşler 

Kod f Katılımcı yanıtları 

Keyifli 11 “İlk kez deneyimlediğimiz için yabancı gelse de keyifli bir iş.”  

(PT3) 

Mobil Telefon 5 “Bazı programlar mobil telefondan kullanılamıyordu. Herkesin 

bilgisayarı yok ama herkesin telefonu var. Mobil uyumlu olması 

iyi olur.” (PT4) 

Tasarım İlkeleri 2 “Tasarımın nasıl göründüğünden bir türlü emin olamadım. 

Tasarım bilmek gerekiyor biraz renk tonu, okunabilirlik falan. 

Emin olamadığım için çok değişiklik yaptım o da biraz zaman 

aldı.” (PT2) 

 

TARTIŞMA VE SONUÇ  

Araştırma bulguları, katılımcıların fen eğitiminde sanal müze kullanımı ile ilgili genel olarak olumlu 

görüş içerisinde olduklarını göstermektedir. Bu olumlu görüşlerin gerekçesi ise sanal müzelerin ilgi 

uyandırması, dikkat çekici olması ve kullanım kolaylığı ekseninde toplanmaktadır. Bu sonuçlar 

literatürdeki benzer çalışmalarla aynı doğrultudadır (Egüz, 2020; Sungur & Bülbül, 2019; Yolcu & 

Karamustafaoğlu, 2021). Bununla birlikte bulgular, görece az sayıda katılımcının sanal müze 

kullanımının sanal müzelerin öğrenenleri gerçek dünyadan soyutlamak ve akran etkileşimi 

sağlayamamak gibi dezavantajları olduğunu ortaya çıkarmıştır. Ayrıca katılımcılar, sanal müze 

tasarımları süresince fazla zorlanmamış ve keyif almışlardır. Bazı sanal müze programlarının mobil 

telefondan kullanımının zor olması ve öğretmen adaylarının tasarım ilkeleri ile ilgili bilgi eksiklikleri 

ise süreçte yaşanan zorluklardır.  

Araştırmanın sonuçlarına göre fen eğitiminde sanal müze kullanımının yaygınlaştırılması, etkililiğinin 

değerlendirilmesi ve öğretmenlerin de uygulama hakkında bilgi sahibi olmalarının sağlanması gibi 

öneriler getirilebilir. Son olarak, mevcut çalışma katılımcılarla sınırlıdır. Bu sebeple ileride 

gerçekleştirilecek çalışmalarda farklı örneklemlerde farklı sınıf düzeylerinde çalışmalar yapılabilir. 
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ÖZET 

Sanal ortamların bir varyasyonu olan artırılmış gerçeklik (AG), uygun pedagojik yaklaşımlarla 

kullanıldığı takdirde akademik başarı, motivasyon, derse katılım, derse yönelik ilgi ve tutum gibi 

faktörler üzerinde olumlu etkisi çeşitli araştırmalarla ortaya koyulan etkili bir araçtır. Okul öncesi 

dönemdeki çocukların eğitimi özelinde düşündüğümüzde ise teoride fen eğitimi etkinliklerinin bu 

dönemde başlaması önerilirken pratikte fen etkinliklerinin dil ve sanat etkinliklerinin gölgesinde 

kaldığı ve okul öncesi öğretmenlerinin fen etkinliklerine az zaman ayırdıkları görülmektedir. Buradan 

hareketle gerçekleştirilen bu araştırmanın amacı, okul öncesi dönemde AG teknolojisi ile geliştirilmiş 

uzay kartları kullanılarak gerçekleştirilen astronomi öğretimine ilişkin öğrenci görüşlerini 

belirlemektir. Fenomenoloji deseni esas alınarak gerçekleştirilen araştırmaya 23 okul öncesi öğrencisi 

(60-72 ay; 15 Erkek ve 8 Kız) katılmıştır. Araştırma kapsamında AG uzay kartları ile üç hafta süren 

fen etkinlikleri gerçekleştirilmiş ve ardından öğrencilerle gerçekleştirilen odak grup görüşmeleri ile 

veriler toplanmıştır. Veriler içerik analizi tekniği ile analiz edilmiştir.  Araştırma sonucunda, okul 

öncesi öğrencilerinin AG ile astronomi öğretimine ilişkin görüşleri olumlu ve olumsuz görüşler olmak 

üzere iki temaya ayrılmıştır. Olumlu görüşler teması ise bilişsel ve duyuşsal olmak üzere iki 

kategoriye ayrılmıştır. Bu kategoriler katılımcıların kullanımı kolay, heyecan verici, öğrenmeyi ve 

hatırlamayı kolaylaştıran, şaşırtıcı, ilgi çekici, görsel, eğlenceli gibi görüşlerinden oluşmaktadır. 

Olumsuz görüşler teması altında ise katılımcılar etkinlikleri görmek için sıra beklemek zorunda 

kalmaktan hoşlanmadıklarını, bazı arkadaşlarının daha uzun süre mobil cihazı ellerinde tuttuklarını 

belirtmişlerdir. 

Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi, Artırılmış Gerçeklik, Astronomi 

 

ABSTRACT 

Augmented reality (AR), which is a variation of virtual environments, is an effective tool whose 

positive effect on factors such as academic success, motivation, class participation, interest and 

attitude towards the lesson has been revealed by various studies, if used with appropriate pedagogical 

approaches. When we think about the education of children in the preschool period, it is seen that 

while science education activities are recommended to start in this period in theory, in practice, 

science activities are overshadowed by language and art activities, and preschool teachers spare little 

time for science activities. The aim of this research, which is carried out from this point of view, is to 

determine the students' views on astronomy teaching carried out by using space cards developed with 

AR technology in the pre-school period. 23 preschool students (60-72 months; 15 Boys and 8 Girls) 
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participated in the research, which was based on the basic qualitative research design. Within the 

scope of the research, three weeks of science activities were carried out with AR space cards, and then 

data were collected through focus group interviews with students. The data were analyzed by content 

analysis technique. As a result of the research, the opinions of preschool students on teaching AR and 

astronomy were divided into two themes as positive and negative opinions. The theme of positive 

opinions is divided into two categories as cognitive and affective. These categories consist of the 

opinions of the participants such as easy to use, exciting, facilitating learning and remembering, 

surprising, interesting, visual and entertaining. Under the theme of negative opinions, the participants 

stated that they did not like having to wait in line to see the activities, and that some of their friends 

held the mobile device in their hands for longer. 

Keywords: Preschool, Augmented Reality, Astronomy 

 

GİRİŞ 

Günümüzde bilim ve teknolojide yaşanan gelişmeler eğitimi etkilemiş ve eğitim kullanılan araç 

gereçler bağlamında bir dönüşüme uğramıştır. Bu zeminde eğitimde bilişim teknolojilerinin kullanımı 

nitelikli bir eğitimin göstergesi olarak görülmeye başlanmıştır (Göktaş, 2009). Eğitime teknoloji 

entegrasyonu olarak da isimlendirilen bu dönüşümün öğrenciler için önemli faydaları olduğu 

bilinmektedir (Fleck & Simon, 2013). Eğitimde kullanılan önemli teknolojilerden biri ise artırılmış 

gerçekliktir (AG). Gerçek dünya ile sanal nesnelerin senkron olarak birleştirildiği bir teknoloji olan 

AG; eğitimde kullanımı gerçek dünya şartlarında oluşturulamayacak ortamların AG ile 

oluşturulabilmesi (Yuen, Yaoyuneyong & Johnson, 2011),  tehlikeli deneylerin öğretiminin güvenli bir 

şekilde yapılabilmesi (Wojciechowski & Cellary, 2013) ve soyut konuların öğretimi kolaylaştırması 

ile ön plana çıkmaktadır (Cai, Wang & Chiang, 2014). Bu özellikleri ise AG uygulamalarını çok 

sayıda soyut kavram içeren ve gözlem, deney gibi bilimsel süreçlerin hâkim olduğu fen eğitimi için 

önemli kılmaktadır. Fen konuları içinde astronomi konusu soyut kavramlar içerdiği ve öğrencilerin 

günlük hayatta deneyimleyemeyeceği bir konudur (Aktamış & Arıcı, 2013). Özellikle öğrenenlerin 

yaşları küçüldükçe okul öncesi ve ilkokul gibi öğrenim seviyelerinde henüz soyut düşünme bilişsel 

yapısı gelişmediği için AG oldukça etkili olacaktır. İlgili literatür incelendiğinde ise astronomi 

eğitiminde AG kullanımı ile ilgili çeşitli çalışmaların mevcut olmasına karşın (örneğin; Fleck ve 

Simon, 2013; Tanık Önal ve Önal, 2021; Buluş Kırıkkaya & Şentürk, 2018) okul öncesi fen 

eğitiminde astronomi konusunun öğretiminde AG kullanımını bu dönemdeki çocukların gözünden 

inceleyen bir çalışmaya rastlanılamamıştır. Bu yönüyle mevcut araştırmanın özgün, güncel ve benzer 

çalışmalar için zemin olabilecek bir nitelik taşıdığına inanılmaktadır. Ayrıca araştırma sonuçları 

eğitimde AG kullanımının pedagojik boyutu ile ilgili veriler sunması beklenmektedir. Buradan 

hareketle gerçekleştirilen araştırmanın araştırma sorusu “Okul öncesi dönemde AG teknolojisi ile 

geliştirilmiş uzay kartları kullanılarak gerçekleştirilen astronomi öğretimine ilişkin öğrenci görüşleri 

nasıldır?” şeklinde belirlenmiştir. 

 

YÖNTEM 

Araştırma Deseni 

Bu araştırma nitel paradigmaya dayalı fenomenoloji desenine dayalı olarak yürütülmüştür. 

Araştırmada öğretmen adaylarının AG teknolojisi ile astronomi öğretimine ilişkin algı ve bakış açıları 

incelendiği ve deneyimleri betimlendiği için bu desen kullanılmıştır (Creswell, 2007). 

 

Katılımcılar 

Araştırmanın katılımcıları İç Anadolu Bölgesi’nde bir ilde yer alan bir anaokulunda öğrenim gören 23 

okul öncesi öğrencisidir. Anaokulu uygunluk örneklemesi ile katılımcıların rahat erişim 

sağlayabileceği bir okul olarak seçilmiştir. Okuldaki öğrencilerin seçimi ise ölçüt örnekleme ile 
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gerçekleştirilmiştir. AG kartları astronomi öğretimi gerçekleştirilen ve araştırmaya katılmaya gönüllü 

olan çocuklarla araştırma yürütülmüştür (60-72 ay; 15 Erkek ve 8 Kız). 

Veri Toplama Araçları 

Araştırmanın verileri odak grup görüşmesi tekniği ile toplanmıştır. Bu kapsamda öncelikle 

araştırmacılar tarafından bir görüşme formu oluşturulmuş ve taslak form alan uzmanlarının görüşüne 

sunulmuştur. Form dört madde içermektedir. Odak grup görüşmeleri eğitimli bir moderator 

(araştırmacı) eşliğinde ortak deneyime sahip küçük bir grupla gerçekleştirilen görüşmelerdir (Şahin 

vd., 2009). 

Verilerin Toplanması ve Analizi 

Odak grup görüşmesi anaokulunun boş olduğu bir saatte derslikte araştırmacı moderatörlüğünde 

gerçekleştirilmiştir. Görüşme öncesinde verilerin gizli kalacağı bilgisi katılımcılara verilmiş ve video 

kaydı alınması için izin istenmiştir. Ortalama 15 dakika süren görüşme bitiminde kayıt bilgisayar 

ortamına aktarılmış ve deşifre edilmiştir. Deşifrenin bitmesiyle birlikte veri analizine geçilmiştir. 

Veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. Araştırmacı çeşitliliği ile gerçekleştirilen araştırmada 

kodlayıcılar arası güvenirlik %91 olarak hesaplanmıştır.  

 

BULGULAR 

Araştırmada katılımcılar için astronomi konusu öğretimi çerçevesinde üç hafta süren bir AG kart 

materyali ile eğitim verilmiştir. Sonrasında ise katılımcıların görüşleri alınmıştır. Araştırmanın 

verilerine göre okul öncesi dönemde astronomi konularının öğretiminde AG kullanımı ile ilgili 

katılımcıların tamamı olumlu görüş bildirmiştir (n=23). Tablo 1’de görüldüğü gibi olumlu görüş 

temasındaki görüşler bilişsel ve duyuşsal katkılar olmak üzere iki kategoride ele alınmıştır. 

 

Tablo 1. Katılımcıların AG ile ilgili olumlu görüşleri 

Tema Kategori Kod Frekans 

 

 

 

 

Avantajlar 

Bilişsel Özellikler 

Görmek çok güzel 23 

Öğrenmeyi 

kolaylaştırma 

17 

Hatırlamayı sağlama 15 

Kullanım kolaylığı  8 

Duyuşsal Özellikler 

Çok sevdim 22 

Eğlenceli  19 

Şaşırtıcı 18 

Heyecan verici 15 

Dikkat çekici 12 

 

Tablo 1 incelendiğinde, katılımcıların AG kullanımından oldukça memnun oldukları anlaşılmaktadır. 

Katılımcılar astronomi konularının öğretiminde AG kullanımının öğrenme süreci için bilişsel ve 
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duyuşsal katkılar sağladığı görüşündedirler. Bilişsel özellikler kategorisindeki bütün kodları temsil 

eden örnek cevaplardan biri şu şekildedir: 

C12: “Gezegenler çok ilgimi çekiyor ve güneşin bir yıldız olması beni şaşırtıyor. Bu AG 

uygulamasında gezegenler sanki yanımdaymış gibi canlanmışlar gibi görmek çok güzel. Hemen 

öğrendim ve hiç unutmayacak gibiyim. Uygulamayı açmak çok kolay oldu. İzlemek de çok güzeldi ben 

çok sevdim.”  

Duyuşsal özellikler kategorisinde görüş bildiren katılımcılar; AG uygulamalarını çok sevdiklerini, 

eğlenceli, şaşırtıcı, heyecan verici ve dikkat çekici bulduklarını dile getirmişlerdir. Bu temadaki 

görüşlerden bazı alıntılara aşağıda yer verilmiştir:. 

C20: “Çok heycanlandım ve hep onu izlemek istedim. İzlerken şaşırdım. Eğlendim.” 

C7: “Sevdim ben hep isterim aslında. Dikkatimi çekti ama sıra beklerken sıkıldım.” 

C7’nin sözlerinden de anlaşıldığı gibi katılımcılar AG kullanımı ile genel olarak olumlu görüş 

bildirmiş olsalar da bazı dezavantajlardan da bahsetmişlerdir. Az sayıda katılımcı bazı arkadaşlarının 

mobil cihazı uzun süre elinde tutmalarından sıkıldıklarını ve sıra beklemenin hoşuna gitmediğini 

belirtmiştir. İlgili bulgular Tablo 2’de sunulmuştur: 

 

Tablo 2. Katılımcıların AG ile ilgili olumsuz görüşleri 

Kod f Katılımcı Yanıtları 

Uzun süre 4 “Bazıları çok uzun süre baktı biz onları bekledik bu güzel 

değil.” (C15) 

Sıra bekleme 3 “Birbirimizi beklerken sıkıldım.” (C17) 

 

TARTIŞMA VE SONUÇ  

Araştırma sonuçları, okul öncesi dönemdeki çocukların fen eğitimi kapsamında astronomi konusunun 

öğretiminde AG kullanımı ile ilgili olumlu görüşlere sahip olduklarını ortaya çıkarmıştır. Bilişsel ve 

duyuşsal özellikler olmak üzere iki temel kategoride şekillenen bu görüşlere göre çocuklar; AG 

kullanımının görsel oluşunu çok sevmiş ve bu sayede daha kolay öğrendiklerini ve hatırlamalarının 

kolaylaştığını bildirmişlerdir. Ayrıca çocuklar AG kullanımı çok sevmiş ve bunu eğlenceli, şaşırtıcı ve 

heyecan verici olarak nitelendirmişlerdir. Literatürdeki benzer konulardaki diğer araştırma sonuçları 

da bu bulgularla paraleldir (Cascalesa, Laguna, PérezLópezc, Peronac & Conteroc, 2012; Kahriman 

Pamuk, Elmas & Pamuk, 2020; Tomi & Rambli, 2013). Tüm bu sonuçlar dikkate alındığında 

öğrencilerin AG kullanımından memnun kaldıkları ve AG kullanımının öğrenme çıktıları üzerine 

olumlu katkıları olduğu ifade edilebilir.  

Bazı öğrenciler AG için kullanılan mobil araç sırasını beklerken sıkılmışlar ve de bazı arkadaşlarının 

daha uzun süre mobil aracı ellerinde tutarak AG deneyimlerini uzun tuttuklarından yakınmışlardır. 

Dezavantaj temasında alınan bu görüşlere dayanarak katılımcıların genel olarak AG kullanımına 

yönelik olumlu görüş bildirmekle birlikte bazı sınırlılıkları olduğunu da düşündükleri ifade edilebilir. 

Bu sonuç ilgili literatürde yer alan çalışmalarla paralellik göstermektedir (Durak & Karaoğlan Yılmaz, 

2019). 

Bu nitel araştırmanın sonuçları, okul öncesi öğrencilerinin AG kullanımına yönelik bir heyecan 

duyduklarını göstermiştir. Bu sonuca göre AG’nin okul öncesi dönemde farklı konularda kullanılması 

önerilebilir. Ancak bunun bir yenilik etkisi olabileceği de dikkate alınmalıdır. Bu nedenle gelecekteki 

çalışmalarda deneysel desende araştırmalar yürütülerek AG’nin okul öncesi dönem fen konularındaki 

etkililiği uzun vadede değerlendirilebilir. 
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Kutuplar dünyada eşsiz bilimsel çalışmaların yapılabildiği, okyanuslardan atmosfer katmanlarına 

kadar farklı alanlarında da birçok disiplinler arası çalışmaların gerçekleştirilebildiği en izole 

bölgelerdir. Arktik ve Antarktika bölgeleri özellikle uluslararası alanda bilimsel çalışmalara ev 

sahipliği yaparken 2017 yılından bu yana artan ivme ile özellikle Türk bilim insanlarının ilgi odağı 

haline gelmiştir. Kutuplarda araştırmalar yapan Türk bilim insanları, TÜBİTAK MAM Kutup 

Araştırmaları Enstitüsü’nün de katkılarıyla ülkemizde özellikle öğretmenler ve her seviyeden 

öğrenciler ile buluşarak eğitim ve farkındalık çalışmalarında önemli rol oynamaktadır. Bu çalışmaların 

arasında, geniş kitleye yayılan ve yüksek katılımcı sayısıyla sanal ortamda gerçekleştirilen İlk Ulusal 

Kutup Şenliği önemli bir yer tutmaktadır. İlk Ulusal Kutup Şenliği ülkemizin dört bir yanından 

katılımcılar, Covid-19 pandemi döneminin insanoğlunda bıraktığı en önemli unsuru, sanal ortamı, 

kullanarak katılım sağlamışlardır.  

Söz konusu bu çalışma İlk Ulusal Kutup Şenliği’ne öğrenci grupları ile farkı illerden ve farklı okul 

türlerinden katılım sağlayan ve görüş formunu dolduran öğretmenlerle gerçekleştirilmiş olup, onların 

şenliğe ait detaylı görüşleri incelenmiştir. Araştırmanın örneklemi amaçlı örneklemedir. Veri toplama 

aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formundan yararlanılmıştır. Yarı yapılandırılmış veri 

toplama araçları iki kutup bilim uzmanı ve iki eğitim bilim uzmanından görüş alınarak 

oluşturulmuştur. Verilerin analizinde ise içerik analizinden yararlanılmıştır. Araştırmada elde edilen 

bulgulara göre katılımcıların sanal ortamda zamandan ve mekândan tasarruf ederek oldukça verim 

alabildikleri ve özellikle kutup araştırmaları hakkında bilgi ve farkındalıklarını geliştirebildikleri 

önemli çıktılar arasındadır.  

Bu çalışma ile ilerleyen dönemlerde sürdürülecek veya yenileri oluşturulacak bilim şenliklerinin hem 

sanal hem fiziksel ortamlarda özellikle öğretmenlere yönelik içeriklerin de yer alması araştırma 

sonuçlarına göre önerilmektedir. Bu kapsamda yapılacak bilim şenlikleri başta kutup bölgeleri olmak 

üzere iklim ve uzay gibi konularda da farkındalığı arttırabilecek nitelikte olmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Kutup Bilimleri, Kutup Şenliği, Öğretmenler 
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The Polar Regions are the most isolated places in the world where unique scientific studies can be 

carried out and many interdisciplinary studies can be implementing in various areas from the oceans to 

the atmosphere layers. While the Arctic and Antarctic regions host scientific studies, especially in the 

international arena, they have become the focus of attention of Turkish scientists with the increasing 

momentum since 2017. Turkish scientists who conduct research here play a crucial role in education 

and awareness studies in our country, especially by meeting with teachers and students from all levels, 

with the contributions of TUBITAK MAM Polar Research Institute. Among these works, the First 

National Polar Festival, which was held in a virtual environment with a wide audience and high 

number of participants, has a cardinal place. Participants from all over our country participated in the 

first National Polar Festival, using the virtual environment, the most paramount element left by the 

Covid-19 pandemic period for human beings. 

This study was carried out on the student groups and all the teachers who participated in the First 

National Polar Festival from dissimilar provinces and disparate school types, and their detailed views 

on the Festival were examined. The sample of the research is purposive sampling. A semi-structured 

interview form was used as a data collection tool. Semi-structured data collection tools were created 

by taking the opinions of two polar scientists and two educational science experts. Content analysis 

was used in the analysis of the data. According to the findings obtained in the research, it is among the 

significant outputs that the participants can save time and space in the virtual environment and get 

quite productive, and especially improve their knowledge and awareness about polar research. 

According to the results of the research, it is recommended that the science festivals that will be 

continued or new ones will be created in the future with this study should be included in both virtual 

and physical environments, especially for teachers. Science festivals to be held in this context are 

capable of raising awareness on issues such as climate and space, especially in the Polar Regions. 

Keywords: Polar Festival, Polar Research, Teachers 

 

GİRİŞ 

Arktik ve Antarktika bölgeleri dünyada bilim insanları tarafından el değmemiş ve doğal bir 

laboratuvar olarak bilinir. Deniz bilimleri, astronomi, astrofizik, buzulbilim, jeoloji, jeofizik, 

oşinografi, atmosfer bilimleri, çevrebilim, biyoloji ve biyomedikal bilimlerince incelenen problemler 

için eşsiz bir araştırma ortamı sağlamaktadır (NSF, 1996). Kutup bölgelerinde yapılan bilimsel 

çalışmalar birçok farklı bilim dalında icra edilebilirken özellikle disiplinler arası çalışmalara yer 

verildiği görülmektedir (Board ve NRC, 2007). Kutup bilimleri olarak bilinen araştırmalar, aşırı 

koşullarda araştırmalar yapmaya özel eğitimlerle hazırlanmış bilim insanları tarafından Kuzey Kutbu 

ve Güney Kutbunda gerçekleştirilir. Kutup bölgelerinde araştırma yapmaya, bilgi toplamaya ve 

edindikleri bilgileri yaymayı amaç edinmiş önemli birçok araştırmacı, kurum bulunmakta ve bu kutup 

kurumlarından bazıları yıllar içinde diğerlerinden daha fazla öğretimi teşvik etmektedir (Adams ve 

King, 1975). 2007-2009 yıllarında gerçekleştirilmiş olan Uluslararası Kutup Yılı kapsamında bir dizi 

çalıştaylar ile farklı düzeyler için fırsatlar ve ihtiyaçlar, farklı toplulukların katılımı, kutup biliminin 

önemi gibi ilerleyen yıllardaki ulusal ve uluslararası düzeyde öne çıkacak programlara odaklanmıştır 

(Pfirman ve College, 2004). Geçmiş yıllardan beri süregelen çabalar ülkemizde de kutup bilimleri 

alanındaki çalışmaları hızlandırmıştır. Ulusal Kutup Bilim programı hazırlanarak kutup bilimleri 

alanında yürütülen çalışma alanları, ulusal ve uluslararası kutup bilimleri faaliyetlerinin geliştirilmesi, 

eğitim ve farkındalık ile genç neslin bilinçlendirilmesi kapsamında detaylı faaliyetler ve orta vadeli 

planlar belirtilmiştir (UKBP, 2018).  

TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) MAM (Marmara Araştırma Merkezi) 

Kutup Araştırmaları Enstitüsü tarafından organize edilen Dördüncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi’ne 

bir Türk öğretmenin katılımı için yapılan KEDİ (Kutup Eğitmenlerini Destekleme İş Birliği) projesi 

başarıyla gerçekleştirilmiştir (KAREa, 2020). Böylece Ulusal Kutup Seferlerinde eğitim ve farkındalık 

çalışmalarının öğretmenleri de kapsaması sağlanmıştır. Ayrıca TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek 

Programları Başkanlığı (BİDEB) katkılarıyla 2021’de başlayarak her yıl düzenlenen 2204-C Lise 

Öğrencileri Kutup Araştırma Proje Yarışması’na her yıl binlerce öğrenci danışman öğretmenleri 
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eşliğinde kutup bilimleri alanında proje çalışması yapmaktadır (KAREb, 2022). Öğretmenlerin 

bilimsel anlayışları ve bakış açıları, öğrencilerin bilim öğrenme yetenekleri üzerinde anlamlı oranda 

bir etkiye sahiptir (Brunsell ve Marcks, 2005). Öğretmen kalitesi öğrenci başarısını artırmada önemli 

bir faktör olarak dikkat çekmektedir (Greenwald, Hedges, Laine, 1996). Tüm bu gerekçelerle mevcut 

araştırmalar ülkemizdeki kutup bilimleri farkındalığının ölçülebilmesi kapsamında özellikle 

öğretmenler üzerine odaklanılması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır.  

Birinci Ulusal Kutup Şenliği, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü tarafından Türkiye’de 

ilk kez 23 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilmiş ve pek çok öğretmen öğrenci gruplarıyla beraber 

Şenliğe katılım sağlayarak kutuplarda araştırmalar yapmış Türk bilim insanlarıyla sanal ortamda 

buluşma fırsatı yakalamıştır (TÜBİTAK, 2020). Bu çalışma şenliğe katılım sağlayan öğretmenlerin 

kutup bilimi farkındalığı adına yapılan şenlik hakkındaki detaylı görüşlerini incelemek için yapılmış 

olup bir sonraki şenliklere geri bildirim sağlayabilmek adına önemli veriler elde edilmiş ve aşağıdaki 

bölümlerde paylaşılmıştır. 

 

MATERYAL ve YÖNTEM 

Araştırmanın yürütülebilmesi ve verilerin toplanabilmesi için Düzce Üniversitesi, Bilimsel Araştırma 

ve Yayın Etik Kurulu‘ndan 21/04/2021 tarih ve 2021/119 sayılı kararı ile onay alınmıştır. 

Yöntem, Evren ve Örneklem 

Mevcut araştırmada nitel araştırma desenlerinden olan durum çalışmasından yararlanılmıştır.  Durum 

çalışması ele alınan bir olaya ilişkin derinlemesine yürütülen araştırmalar olmakla birlikte durum ile 

bağlam arasındaki olası etkileşimi de incelemektedir (Yin, 2013). Araştırmanın örneklemi ise amaçlı 

örnekleme çeşitlerinden biri olan maksimum çeşitlilik örnekleme yönteminden yararlanılmıştır. 

Maksimum çeşitlilik örnekleme ile çeşitli paydaşların deneyimlediği bir olgunun özelliklerinin 

incelendiği çalışmalarda yararlanılmaktadır (Suri, 2011). Mevcut araştırmada örneklemin demografik 

özelliklerine ilişkin veriler Tablo 1’de verilmiştir. 

 

Tablo 1. Katılımcılara İlişkin Demografik Özellikler 

 
Toplam (f) Yüzde (%) 

Cinsiyet 

Kadın 22 84,62 

Erkek 4 15,38 

Toplam 26 100 

Mesleki Kıdem 

1 yıldan az 1 3,85 

1 - 4 yıl 1 3,85 

5 - 9 yıl 5 19,23 

10 - 14 yıl 5 19,23 

15 - 19 yıl 5 19,23 

20 yıl + 9 34,62 

Toplam 26 100 



6th INTERNATIONAL EDUCATION AND INNOVATIVE SCIENCES CONGRESS 

(November 24-25, 2022 / Burdur Mehmet Akif Ersoy University) 
 

494 

Öğrenim Durumu 

Lisans 17 65,38 

Yüksel Lisans -Öğrenci 1 3,85 

Yüksek Lisans  5 19,23 

Doktora - Öğrenci 2 7,69 

Doktora 1 3,85 

Toplam 26 100 

Branş 

Biyoloji 6 23,08 

Coğrafya 8 30,77 

Fen Bilimleri 2 7,69 

İngilizce 2 7,69 

Kimya 1 3,85 

İHL Meslek 1 3,85 

Matematik 1 3,85 

Sınıf 1 3,85 

Sosyal Bilgiler 3 11,54 

Görsel Sanatlar 1 3,85 

Toplam 26 100 

Mevcut araştırma katılımcılarının %84,62’sinin kadın ve %15,38’inin erkek olduğu görülmüştür. 

Katılımcıların en yüksek yüzdelik değerine (%34,62) sahip bölümünü 20 yıl ve üzeri görev yapan 

öğretmenlerin oluşturduğu, aynı zamanda katılımcıların % 65,32’sinin lisans mezunu olduğu tespit 

edilmiştir. Pek çok farklı branştan katılım sağlanmış olsa da en yüksek katılım oranına sahip branşların 

%30,77’lik oranla coğrafya ve %23,08’lik oranla biyoloji olduğu görülmüştür.  

 

Veri Toplama Araçları 

Mevcut araştırmada veri toplama aracı olarak 4 sorudan oluşan demografik bilgi formu ile şenliğe 

ilişkin görüşleri kapsayan ve 6 sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme soruları kullanılmıştır. 

Şenliğe ilişkin görüşler çevrimiçi platform üzerinden toplanmıştır. 

Verilerin Analizi 

Mevcut araştırmada soruları iki alan uzmanı tarafından oluşturularak üçüncü bir alan uzmanının 

görüşü alınarak oluşturulmuştur. Bu bağlamda ele alındığında araştırma sorularının geçerli olduğu 

söylenebilmektedir. Verilerin analizi sürecinde ise veriler, iki farklı araştırmacı tarafından kodlanmış 

ve uyumları analiz edilmiştir. Miles ve Huberman (1994) kodlayıcılar arasındaki %70 ve üzeri 

uyumun güvenirlik sağlamada yeterli olduğunu belirtmektedir. Mevcut araştırmada 1., 2., 3., 4. ve 6. 

sorular için kodlayıcılar arasındaki uyum %100 bulunurken, 5. soru için ise %92,85 olarak 



6th INTERNATIONAL EDUCATION AND INNOVATIVE SCIENCES CONGRESS 

(November 24-25, 2022 / Burdur Mehmet Akif Ersoy University) 
 

495 

bulunmuştur. Tüm maddelerde güvenirlik %70’in üzerinde olduğundan araştırmanın güvenilir olduğu 

söylenebilmektedir. 

BULGULAR 

Bu bölümde yarı yapılandırılmış görüşme formunda yer alan sorulara verilen cevaplara ilişkin 

bulgulara yer verilmiştir. Katılımcıların şenlik duyurusuna erişim yollarına ilişkin görüşler Tablo 2’de 

verilmiştir. 

Tablo 2. Şenlik Duyurusuna Erişime İlişkin Görüşler 

1.  Şenlik 

duyurusuna ilişkin 

görüşler 

Kodlar Frekans (f) Yüzde (%) 

Internet  14 53,85 

Okul 10 38,46 

Çevreden 2 7,69 

Toplam 26  100 

Mevcut araştırmada şenliğin duyurusuna erişime ilişkin görüşlerde katılımcıların %53,85’inin erişime 

internet sayesinde eriştiğini belirttiği görülmüştür. Diğer erişim kanallarının ise okul (%38,46) ve 

çevre (%7,69) olduğu görülmüştür. Şenlikte yer alan seminerlere ilişkin katılımcı görüşleri ise Tablo 

3’de belirtilmiştir. 

Tablo 3. Seminer Sürelerine İlişkin Görüşler 

 

2. Şenlikteki 

seminerlerin süresine 

ilişkin görüşler 

Kodlar Frekans (f) Yüzde (%) 

Süre yeterliydi 17 65,38 

Süre kısaydı 8 30,77 

Süre epey uzundu 1 3,85 

Toplam 26 100 

Mevcut araştırmada şenlikteki seminerlerin süresine ilişkin görüşlerde ise katılımcıların büyük 

çoğunluğunun (%65,38) seminer sürelerinin yeterli olduğunu belirttikleri görülmüştür. Şenlikteki 

seminerlerde sunum yapan katılımcılara ilişkin görüşler ise Tablo 4’de verilmiştir. 

 

Tablo 4. Konuşmacıya İlişkin Görüşler 

3.a.  Konuşmacıya 

ilişkin görüşler 

Cevaplar Frekans (f) Yüzde (%) 

Alanında bilgiliydi 23 88,46 

Alanında çok bilgiliydi 2 7,69 

Hitabı çok iyiydi 1 3,85 

Toplam 26 100 

3.b. Konuşmacının Cevaplar Frekans (f) Yüzde (%) 
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beğenilen ve 

beğenilmeyen 

yönlerine ilişkin 

görüşler 

Aktarımı iyiydi 12 46,15 

Aktarımı çok iyiydi 11 42,31 

Aktarımı daha iyi olabilirdi 3 11,54 

Toplam 26 100 

Mevcut araştırmada katılımcıların seminerdeki konuşmacıya yönelik görüşlerinde ise %88,46’sının 

seminer konuşmacılarının alanında bilgili kişiler olduğunu söylediği görülmüştür. Diğer katılımcıların 

ise konuşmacıları alanında çok iyi (%7,69) olduğunu ve bir kişi de konuşmacının hitabının çok iyi 

(%3,85) olduğunu belirttiği görülmüştür. Katılımcıların konuşmacılara soru sorma durumuna ilişkin 

görüşleri ise Tablo 5’de verilmiştir. 

Tablo 5. Konuşmacıya Soru Sorabilme Durumuna İlişkin Görüşler 

 

4. Konuşmacıyla 

iletişime ilişkin 

görüşler 

 

Kodlar Frekans (f) Yüzde (%) 

Evet, sorabildim 16 61,54 

Hayır, süre yetmedi 4 15,38 

Cevap yok 6 23,08 

Toplam 26 100 

Katılımcıların büyük bir kısmının konuşmacıya soru sorabildiğini ifade ettiği (%61,54) ve küçük bir 

kısmının soru soramadığını ifade ettiği (%15,38) görülmüştür. Katılımcıların görüşme formlarında 

belirttikleri, sorularını soramadıkları konu başlıklarından bazılarının ise; kalıcı üs çalışmaları, buzul 

topoğrafyası, astronomi ve kutup ilişkisi gibi sorular olduğu görülmüştür. Ulusal kutup şenliğinin 

katılımcılara en genel katkısına ilişkin görüşleri ise Tablo 6’da verilmiştir.  

Tablo 6. Şenliğin Katılımcılara Katkısına İlişkin Görüşler 

 

5. Şenliğin 

katılımcılara 

katkısına ilişkin 

görüşler 

 

Kodlar Frekans (f) Yüzde (%) 

Kutup farkındalığı 21 80,77 

İklim Farkındalığı 2 7,69 

Bilime İlgi 2 7,69 

Uzay farkındalığı 1 3,85 

Toplam 26 100 

Ulusal kutup şenliğinin katılımcılara en önemli katkısının kutup farkındalığı (%80,77) olduğu, buna ek 

olarak iklim farkındalığı edindiklerini belirttikleri (%7,69), bilime ilgi duymalarına sebep olduğu 

(%7,69) ve uzay farkındalığına katkıda bulunduğunu (%3,85) belirttikleri görülmüştür. Şenliğin 

yürütüldüğü ortama ilişkin görüşleri ise Tablo 7’de verilmiştir.  
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Tablo 7. Şenlik Ortamına İlişkin Görüşler 

6. Şenliğin 

yürütüldüğü ortama 

ilişkin görüşler 

Kodlar Frekans (f) Yüzde (%) 

Fiziksel Ortam 12 46,15 

Hibrit 7 26,92 

Sanal 7 26,92 

Toplam 26 100 

Katılımcıların şenliğin yürütüldüğü ortama ilişkin görüşleri incelendiğinde ise büyük bir kısmının 

şenliğin yüz yüze daha verimli olduğunu ve olacağını belirttiği (%46,15) görülmüştür. Bazı illerdeki 

katılımcıların ise fiziksel ortama ek olarak sanal olarak da katılım sağlanmasının yararlı olduğunu 

belirttiği (%26,92) ve bazı katılımcıların ise sadece sanal ortamda olması gerektiğini belirttikleri 

(26,92) görülmüştür.  

 

SONUÇ, TARTIŞMA ve ÖNERİLER 

Pandemi döneminde uzaktan eğitim metodu ile yapılan Birinci Ulusal Kutup Şenliğine öğrenci 

grupları ile birlikte katılan öğretmenler üzerinde yapılan mevcut çalışma kapsamında aşağıdaki 

sonuçlara ulaşıldığı görülmüştür: 

Katılımcıların mesleğe yeni başlayanlardan uzun tecrübeye sahip geniş bir mesleki kıdem aralığında, 

ağırlıklı olarak kadın olmak üzere, biyoloji, matematik görsel sanatlar gibi birçok farklı branştan ilgi 

gösterilerek geniş bir yelpazede olduğu görülmüştür.  

Katılımcıların yarısından fazlasının şenlik duyurusunu günümüzün en popüler iletişim aracı olan 

sosyal medya ve internet üzerinden ulaştığı görülmüştür. Geriye kalan büyük kısmının ise okuldaki 

meslektaşlarından öğrendiği görülmüştür. Bilim iletişimi kaynaklarından biri olan bilim festivalleri, 

internet gibi önemli bilim iletişim ortamları olarak da karşımıza çıkmaktadır (Özdemir & Koçer, 

2020). İnternetin popüler iletişim araçlarından biri olması mevcut araştırmadaki erişebilirlik durumu 

ile benzerlik göstermektedir. 

Katılımcıların neredeyse tamamına yakınının şenlikteki etkinliklerin süresini oldukça yeterli 

buldukları ve genel memnuniyet düzeyinin yüksek olduğu görülmüştür. Gülgün, Yılmaz, Avan, 

Ertuğrul Akyol ve Doğanay (2019) tarafından TÜBİTAK 4007 bilim şenliğinin etkililiğinin farklı 

katılımcılar perspektifinden incelendiği araştırmada, etkinliklere ilişkin yaygın etki durumunun en 

yüksek düzeyde memnuniyet duyan grubun öğretmenler olduğunu belirtmiştir. 

Katılımcıların, konuşmacılar hakkındaki görüşleri incelendiğinde neredeyse hiç olumsuz veya yetersiz 

bilgi edindikleri görülmemiştir. Konuşmacıların alanında bilgili oldukları tüm katılımcılar tarafından 

belirtilmiştir. Bunun yanı sıra bilgi aktarım düzeyinin oldukça yeterli olduğu ve konuşmacıların büyük 

çoğunlukla beğenildiği tespit edilmiştir. Akkanat (2020) tarafından farklı yaş grubundaki 

katılımcıların TÜBİTAK 4007 bilim şenliğine ilişkin görüşlerinin incelendiği araştırmada şenlikteki 

konuşmacıların alanında uzman olduğu, ilgili ve düzenli olduklarını belirttikleri görülmüştür. Bu 

bulgu mevcut araştırma sonuçları ile örtüşmektedir. 

Katılımcıların, konuşmacılarla soru-cevap şeklinde de etkileşim yapabildiği, büyük bir kısmının 

sorularını rahatlıkla sorabildiği, fakat bir kısmının ise süre yetersizliği sebebiyle cevaplanamayan 

sorularının olduğu görülmüştür. 
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Mevcut araştırmada kutup şenliğinin öğretmenlere katkısının kutup farkındalığı, iklim farkındalığı, 

bilime ilgi ve uzay farkındalığı olduğu tespit edilmiştir. Başar, Doğan, Şener ve Doğan (2018) 

tarafından yürütülen araştırmada öğretmen katılımcıların öğrencilere göre bilim şenlikleri 

etkinliklerine daha olumlu yaklaştığı, öğretmenlerin ilgilerine göre bilim şenliklerinden önemli ölçüde 

etkilendiği belirtilmiştir. Mevcut araştırmanın öğretmen örneklemi ile benzer olduğu 

söylenebilmektedir. 

Bilim şenliğinin yürütüldüğü ortamların, fiziki alandaki avantajları sebebiyle katılımcıların neredeyse 

yarısının fiziksel ortamda yapılmasını tavsiye edildiği görülmüştür. Jensen ve Bucley (2014) 

tarafından yürütülen araştırmaya göre bir bilim festivaline katılmanın en önemli etkisi, sosyal olarak 

teşvik edici ve eğlenceli bir ortamda yeni bilimsel bilgi alanlarına yönelik artan ilgi ve merakın 

gelişmesidir. Büyük bir yüz ölçümüne sahip olan ülkemizin birçok farklı şehrinden katılımcıların bir 

araya gelmesini kolaylaştırması sebebiyle sanal ortamın önemli olduğu belli bir kısım katılımcı 

tarafından belirtilmiştir. Jeske, Kaelin ve Nielsen (2021) tarafından Covid-19 pandemisi sırasında 

yürütülen bilim şenliğinin genel değerlendirilmesini yaptıkları çalışmalarında, katılımcıların 

yarısından fazlasının yüz yüze etkinlikler mümkün olsa bile sanal olanlara katılım sağlamakla 

ilgilendiklerini belirtmiştir. Mevcut araştırma sonuçlarının literatürle uyumlu olduğu 

söylenebilmektedir. 

Kutup bilimleri alanında yürütülen araştırmaların sürdürülebilirliğinin sağlanması, daha geniş çapta 

katılımcı kitlesine ulaşılması ve şenliğin hibrit ortamlarda eş zamanlı olarak yürütülmesi 

önerilmektedir. 
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ÖZET 

Beyin, nöronlardan, glia hücrelerinden, kan damarlarından ve özel alanlarda organize olmuş birçok 

hücreden meydana gelen karmaşık bir organdır. Yıllarca süren bilimsel çalışmalar, bilim insanlarının 

beynin çeşitli alanlarını tanımlamasını ve özel işlevlerini belirlemesini mümkün kılmıştır. Ancak uzun 

yıllardır, öğrenmenin nasıl meydana geldiğine dair çok sayıda araştırma yapılmasına rağmen beyin ve 

öğrenme ilişkisi hâlâ gizemini koruyan konular arasındadır. Bu çalışmanın amacı beynin yapısı, 

işleyişi ve öğrenme ile ilişkisine dikkat çekerek bu konular hakkında bilgi vermektir. 

Anahtar Kelimeler: beyin, nörobilim, nöroeğitim, öğrenme. 

 

ABSTRACT 

The brain is a complex organ made up of neurons, glia cells, blood vessels, and many cells organized 

in specialized areas. Years of scientific studies have made it possible for scientists to identify various 

areas of the brain and identify their specific functions. However, despite many studies on how learning 

occurs for many years, the relationship between the brain and learning is still a mystery. The aim of 

this study is to give information about these issues by drawing attention to the structure of the brain, 

its functioning and its relationship with learning. 

Key words: brain, learning, neuroeducation, neuroscience.  

 

Giriş 

İnsan anatomisi eski zamanlardan günümüze kadar bilim insanlarının uğraşı konularındandır. 

Günümüzde insan anatomisi ve hastalıklarının incelenmesine rağmen anatomik kısımlardan biri olan 

beyin şüphesiz ki insanoğlunun en çok ilgisini çeken kısımdır (Ergüzen vd., 2018). Çünkü beyin vücut 

bütünlüğünü sağlayan anatomik kısım olarak bilinmektedir. Bu neden beyinle ilgili birçok çalışma 

yapılmış ve araştırmacılar beynin farklı durumlarına odaklanarak bu araştırmalarını yürütmektedirler. 

Birçok araştırmacı için insan beyninin yapısını ve işlevselliğini öğrenmek ilgi çekici olmuştur. Bu ilgi 

çekicilik araştırmacıları beyin üzerine yapılan çalışmalara yönlendirmiştir. 2000’li yıllardan günümüze 

kadar nörobiyoloji, nöroanatomi ve nörofizyoloji alanlarında önemli gelişmeler olmasına rağmen, hala 



6th INTERNATIONAL EDUCATION AND INNOVATIVE SCIENCES CONGRESS 

(November 24-25, 2022 / Burdur Mehmet Akif Ersoy University) 
 

501 

insan davranışlarına ve beynin işlevselliğine ışık tutabilecek bilgi eksiklikleri bulunmaktadır (Wróbel, 

2018). 

Tüm memeli canlılarda bulunan sinir sistemi merkezi ve çevresel sinir sistemi olarak ikiye 

ayrılmaktadır. Beyin, merkezi sistem dediğimiz sinir sistemi içinde yer almaktadır. Merkezi sinir 

sistemini ise beyin ve omurilikten oluşmaktadır. Beyin ve omurilik haricindeki diğer tüm yapılar ise 

çevresel sinir sistemini oluşturmaktadır (Bear vd., 2016). Sinir sitemi aracılığı ile beyin çeşitli alt 

birimleri ve organları yönetmektedir. Yaşamsal faaliyetler beyinde meydana gelen elektriksel ve 

kimyasal aktiviteler ile sağlanmaktadır. Bu karmaşık süreçler nedeniyle bilinen en karmaşık yapı ve 

sistemler bütünü beyindir (Carter vd., 2009). 

Karmaşık bir yapıya sahip olan beyin, farklı yaş düzeylerinde farklı ağırlıklara sahip olmakla birlikte 

bileşim oranı da farklılık göstermektedir. Yetişkin bir bireyin beyin ağırlığı ortalama 1300-1400 

gramdır. Bu ağırlığın yüzde 78’i sudan meydana gelirken, yaklaşık yüzde 10’u yağ ve yüzde 8 ise 

proteinden oluşmaktadır. Beyin, portakal kabuğu kalınlığında olan beyin kabuğu ile çevrelenmiştir 

(Jensen,2005). Beyin anatomik olarak beyaz madde (white matter) ve gri madde (gray matter) adı 

verilen yapılardan meydana gelmektedir. Gri maddeyi oluşturan yapılar nöron hücreleri, beyaz 

maddeyi oluşturan yapılar ise aksonlar ve destek hücreleridir.  Beynin serebral korteks adı verilen dış 

katmanında gri madde, onun alt katmanında ise beyaz madde bulunmaktadır (Ward,2015; (Baars & 

Gage, 2018).)  

İnsan beyni beyincik, beyin sapı ve serebrum olmak üzere üç yapıdan meydana gelmektedir (Bear vd., 

2016): 

Beyincik: Beyin sapı ve beyin arasında bulunmaktadır. Vücut hareketlerinin koordinasyonu ve 

fiziksel dengesi beyincik tarafından kontrol edilmektedir (Bear vd. 2016).  

Beyin sapı: Beynin alt bölümünde yer alır ve omuriliğe bağlanır. Beynin bu bölümü vücut ısısının 

düzenlenmesi, bilinç ve solunum gibi hayatta kalma sistemlerinden sorumludur (Bear vd., 2016; Call 

ve Featherstone, 2010). 

Serebrum: Beynin en büyük bölümünü oluşturmaktadır. Sol ve sağ yarım küre olarak iki bölüme 

ayrılmaktadır (Bear vd., 2016). Sol ve sağ yarım küreler görünüş olarak birbirine benzemekle birlikte 

tamamen aynı değillerdir. Yarım küreler içinde beyin lobu olarak adlandırılan dört alt bölge 

bulunmaktadır (Baars & Gage, 2018). 

Frontal Lob: Problem çözme, karar verme, plan yapma, odaklanma ve dikkat gibi bilişsel süreçler 

bu lobda gerçekleşmektedir (Baars & Gage, 2018). 

Parietal Lob: İşitme, konuşma, hafıza ve duygular gibi süreçler bu bölümde gerçekleşmektedir 

(Carter, 2019). 

Temporal Lob: Tat alma, dokunma, kelimeleri anlamlandırma, sıcaklığı ve boyutları algılama gibi 

işlemler bu bölümünde gerçekleşmektedir (Carter, 2019). 

Oksipital Lob: Beynin görme merkezidir. Görme ile ilgili süreçler oksipital lobda meydana 

gelmektedir (Carter, 2019). 

Beyinde duyguları kontrol eden sistem limbik sistemdir ve beyin sapı ile serebral korteks arasında yer 

alır. Limbik sistem, belleğin bazı yönlerinden sorumlu olan hipokampüs, amigdala, hipotalamus ve 

talamus yapılarından oluşmaktadır (Schunk, 2010; Call ve Featherstone, 2010; Jensen, 2000). 

Hipokampüs, beynin uzamsal/bağlamsal bellekle uğraşan, öğrenme ve hafıza ile ilgilenen, anıların 

oluşumundan sorumlu olan bölümdür. Amigdala, olaylarla duygular arasında bağlantı kurar ve hisler, 

duygular, korku, görme ve hafıza ile ilgilenir. Hipotalamus, iç salgı bezlerinin ve güdüsel 

davranışların meydana geldiği yer olarak ifade edilmektedir. Ayrıca hipotalamus otonom sinir 

sistemini de kontrol etmektedir. Vücuda kaç ya da savaş emrini veren davranışlar burada 

gerçekleşmektedir. Talamus, uyarıcıları kulak ve gözden beyin kabuğunun görsel ve işitsel alanlarına 

aktarmaktadır. Talamus bölgesinde meydana gelen bir sorunda görme, duyma gibi duyusal bilgileri 

işlemede zorluklar yaşanır. Limbik sistem, canlıların yaşamsal faaliyetlerini gerçekleştirmesi için 
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gerekli olan kısımdır (Cüceloğlu, 2012; Plotnik, 2009, Ramachandran ve Blakeslee, 2016; Schunk, 

2010). 

Organizmayı meydana getiren bütün sistemlerin en küçük yapı birimleri o sisteme özel hücrelerdir. 

Sinir sisteminin de başlıca iki hücresi nöronlar ve gliyal hücrelerdir (Schunk, 2010). Uzun yıllar 

boyunca yetişkin bir bireyin beyninde bulunan nöron sayısının yaklaşık 100 milyar olduğu 

düşünülürken Dr. Suzana Herculano Houzel, beyin çorbası ismini verdikleri yöntem ile 16 milyarı 

serebral kortekste olmak üzere insan beyninde ortalama 86 milyar nöron olduğunu belirlemişlerdir. 

Hiçbir sayımda bu sayı 100 milyara ulaşmamıştır. Aradaki 14 milyar nöronluk fark çok önemli gibi 

görünmese de bunun bir babunun beyninde bulunan ortalama nöron sayısı olduğu ve aynı zamanda bir 

gorilin de beyninde toplam 7 milyar nöron bulunduğu göz önüne alınırsa aradaki bu farkın önemi daha 

net anlaşılabilir (Cherry, 2019). 

Nöron hücreleri beyindeki bilişsel süreçlerin gerçekleşmesini sağlayan temel hücre türüdür ve üç ana 

parçadan oluşur. Bu parçalar dendrit, akson ve hücre gövdesidir. Hücre gövdesinde nöronun hücre 

çekirdeği ve diğer organelleri bulunmaktadır. Dendirtler, nöronlar arasındaki bilgi alışverişini sağlayan 

birimlerdir. Akson ise nöronlar arasındaki elektriksel iletimi sağlayan birimdir. Nöronlar arasında 

elektrik sinyallerinin geçişine izin veren ve sinaps adı verilen boşluklar vardır (Ward,2015). Nöronlar, 

akson ve dentritler aracılığı ile beyin ve vücudun diğer kısımları arasında elektrik sinyali iletimini 

sağlayan bir ağ yapısı oluşturacak şekilde bağlıdırlar. Bu bağlantılar, nöron hücresinin türüne bağlı 

olarak fiziksel ya da elektriksel olabilmektedir (Carter, 2019). Nöronların birbirlerine bağlanmasının 

sonucunda büyük boyutlu ve karmaşık bir bağlantı ağı oluşmaktadır (Ward, 2015). Nöronların elektrik 

sinyalleri üretmeleri, onları vücuttaki diğer tüm hücrelerden farklı kılmaktadır (Ward, 2007).  

Nöron hücreleri çoğalmaz, hatta doğumdan itibaren bölünmeleri durur. Bir nöron, binlerce uzantı 

meydana getirerek sinapsları oluşur. Sinaps adı verilen bu yapılar ile nöronlar geliştirerek dallanmaya 

devam eder. Dallanmanın temelini, doğumdan önceki ve sonraki çevresel ve kalıtsal ortamlar 

şekillendirir. Beyinde meydana gelen herhangi bir konudaki öğrenmede nöronlar arasında kurulan 

sinaps bağlantılarının gücü ve etkisi ve önemlidir (Kandel, 2013). 

Beyinde, nöronların yanında birçok işlevi bulunan glia hücreleri de yer almaktadır. Glia hücreleri çoğu 

nörondan daha küçük yapıdadırlar (Neirynck, 2006). Astrositler, oligodendrositler, schwann hücreler 

ve mikroglial hücreler olmak üzere dört temel glia hücresi vardır (Jensen, 2005). Glia hücrelerinin 

görevleri arasında sinir uyarıları göndermek bulunmasa da bu hücreler pek çok önemli işlevi yerine 

getirir. Glia hücreleri olmadan nöronlar tam olarak görevlerini yerine getiremezler. Nöronlar için 

besleyici ve fiziksel destek sağlayan glia hücreleri aynı zamanda nöronların birbirleri arasında iletişim 

kurma şekillerini de etkileyebilmektedir (Chudler, 2007). Glia hücrelerinden bazıları aksonları 

çevreleyen miyelin kılıf oluşturur. Elektrik sinyallerini aksonun içinde tutan miyelin kılıf elektriksel 

sinyal iletimini hızlandırır (NIH, 2005). Miyelin, aksonun tamamını kaplamaz ve arada küçük 

boşluklar bulunur. Bu boşluklara ranvier düğüm adı verilir (Chudler, 2007).   

Öğrenme, öğrenen kişinin beynindeki nöral bağlantılarda meydana gelen belirli türden değişiklikleri 

kapsar ve bu değişiklikler, nöronların işlevsel olarak birbirleri ile nasıl iletişim kurduklarını içerir 

(Berninger ve Richards, 2002).  

İnsanların ayırt edici özelliklerinden biri olan öğrenme (Chen vd., 2007), araştırmacılar, teorisyenler 

ve eğitimciler tarafından farklı şekillerde tanımlanmaktadır (Ertmer ve Newby, 2013). Nörobilim 

alanındaki keşif ve araştırmalar, diğer teorilerden farklı bir öğrenme tanımına yol açmıştır. 

Nörobilimciler öğrenmeyi iki nöronun birbiri ile iletişim kurması şeklinde tanımlamaktadır 

(Hannaford, 1995; akt: Sprenger, 1999). Farklı tanımları bulunan öğrenme; bilişsel yapıda meydana 

gelen ve nispeten kalıcı değişikliklerle sonuçlanan süreç olarak ele alınmaktadır (Ward, 2007). Bu 

açıdan bakıldığında öğrenme, yeni dendritlerin ya da yeni beyin yapılarının oluşturulması sürecidir 

(Wortock, 2002). Öğrenme; bir nörondan diğer bir nörona mesaj gönderilmesi sırasında nöronlar 

arasında oluşan nörofizyolojik mesaj alışverişindeki değişimdir (Duman, 2015). Tortora ve 

Grabowski, nöroplastisite kavramını kullanarak öğrenmeyi değiştirme ve uyum sağlama yeteneği 

olarak tanımlamışlardır (Demiroğulları, 2021). Durbach'a göre, öğrenmenin iki yolu vardır. İlki 

nöronların iç yapısında özellikle sinapslarda meydana gelen değişiklikler ve ikincisi nöronlar arası 
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sinaps sayısının arttırılmasıdır (Chudler, 2005).  Öğrenme kavramı sinir ağlarını inşa etme sürecidir ve 

bu ağların çoğunu gerçek yaşam deneyimleri meydana getirmektedir. Bu noktada aktif yaşantının 

öğrenme üzerindeki etkisinin önemli olduğu belirtilmektedir (Wolfe, 2001). 

“Öğrenme nedir?” sorusuna cevap vermenin bir yolu da öğrenmenin engellenemez bir süreç olduğunu 

kabul etmektir. Çünkü bu süreç insan genlerine derin bir şekilde kök salmıştır. Öğrenme, dünyaya 

uyum sağlamaya yardımcı olmanın yanında, sosyalleşmenin de önemli bir parçasıdır. Öğrenme, her 

yaşta ve yaşamın her alanında meydana gelmeye devam edebilir. Çünkü organizmanın yaşamını 

sürdürebilmesi uyum sağlamasına bağlıdır ve uyum sağlayabilmesi için öğrenmesi gerekmektedir 

(Driscoll, 2017). 

2000’li yıllardan günümüze kadar teknolojide yaşanan değişim ve gelişmeler, birçok farklı alanda 

dönüşüme yol açmaktadır. Teknolojide yaşanılan gelişmeler, disiplinler arası çalışmaların gerekli 

olduğunu ortaya koymaktadır (Arslan, 2015). Goswami (2004)’ye göre, disiplinler arası araştırmaların 

amacı “öğrenme nasıl gerçekleşir?” sorusuna cevap aramaktır. Bu amaç doğrultusunda öğrenme 

sürecini anlamak, öğrenme sürecinde gerçekleşen sinirsel bağlantıların nasıl oluştuğunu bilmek, 

beynin bilişsel bir süreç boyunca aktif olan bölgelerini ve birbirleri ile ilişkisini ortaya çıkarmak için 

çalışmalar yapılmaktadır. Bu noktada nöroeğitim çalışmalarının konu alındığı disiplinler arası 

araştırmalar önem kazanmaktadır. Çünkü öğrenmenin gerçekleştiği süreç boyunca beyin 

fonksiyonlarından elde edilen bilgiler ve beyin yapısının bilinmesi eğitim sürecinin yeniden 

değerlendirilip analiz edilmesine katkı sağlayacaktır (Dündar, 2014; Dündar vd., 2014).  

Eğitim alanındaki öğrenci merkezli yaklaşımlar araştırmacıları öğrenen bireylerin kapasitelerini 

artırmaya yönelik çalışmalara yöneltmiştir. Bu noktada geçtiğimiz yüzyıl boyunca beynin gizemi ve 

öğrenme ile ilişkisi nörobilim alanında yapılan araştırmalar ile aydınlatılmaya çalışılmıştır. 

Dolayısıyla yapılan beyin araştırmaları eğitim uzmanlarının ilgisini çekmeye başlamıştır (Güven ve 

Kılıç,2018). Eğitimciler, beyine öğrenme ile ilgili organ olması nedeniyle ayrı bir önem vermişlerdir 

(Wolfe, 2007). Öğrenme süreci boyunca beyinde birtakım biyolojik değişmeler meydana gelmektedir. 

Bu nedenle öğrenmenin nasıl oluştuğunu anlamaya çalışan araştırmacılar beynin yapısı ve işleyişi 

incelenmiştir (Connell, 2009). 

Bilişsel süreçlerin biyolojik temelleri hakkında yapılan çalışmalarda son yıllarda küresel düzeyde bir 

artış olduğu görülmektedir. Nörologlar, psikologlar ve eğitimciler disiplinler arası platformlarda 

gizemini koruyan insan bilişini çözmek amacıyla iş birliği içerisinde çalışmaktadırlar. Nöroeğitim adı 

verilen yeni uygulama alanının ortaya çıkması bu küresel ilginin bir sonucudur. Bu yeni alan, 

nörobilim alanından elde edilen verilerin eğitime nasıl aktarılacağına dair bir tartışma platformuna 

öncülük etme misyonunu üstlenmiştir (Dündar-Coecke,2021).  

Nörobilim; beyin ve sinir sisteminin yapısını ve işlevini inceleyen, sinir siteminin öğrenme ve davranış 

ile ilişkisini araştıran bilim dalıdır (Nordqvist, 2018). Nörobilim alanında ortaya çıkan gelişmeler 

eğitim için önemli katkılar sağlamaktadır. Çünkü öğrenmenin temelini oluşturan durumları anlamak, 

biyolojik ve çevresel zorlukların üstesinden gelmek, bireysel farklılıkları ve sebeplerini ortaya 

çıkarmak, farklı ortam ve durumlara göre öğrenmeyi geliştirmek gibi birçok açıdan fayda 

sağlamaktadır (Goswami, 2011). Bu bağlamda nörobilim ve eğitim arasında güçlü bir ilişki vardır ve 

iki alan arasındaki iş birliği oldukça önemlidir (Dündar-Coecke,2021). Bunun yanında bu iki alan 

arasında yapılan iş birliğinin, öğrencilerin yaşantılarını etkileyebilecek sonuçlar ortaya çıkarabileceği 

umudu ve beklentisi vardır. Bu nedenle, son yıllarda nörobilimciler, eğitime özel bir önem vermiş, 

toplumlar ise nörobilimin eğitime katkısı konusunda beklenti içinde olmuşlardır (Rato vd., 2013). 

Bilişsel kuramları ve psikolojiyi nörobilimsel verilerle destekleyen bilişsel nörobilimin amacı 

nöroeğitim alanının gelişmesine katkı sağlamaktır (Carew ve Magsamen, 2010; Sousa, 2011). 

Nöroeğitimin amacı ise; bilişsel nörobilimden elde edilen verilerden hareketle, öğrenme ve öğrenme 

süreçlerini etkileyen nörofizyolojik durumları ortaya koymak ve öğrenmenin nasıl daha kalıcı hale 

gelebileceğini ortaya çıkartmaktır (Geake, 2008). 

Nöroeğitim bilimin bilgiyi nasıl verebileceğine dair bir paradigma oluşturarak, farklı alanları bir araya 

getirir ve daha geniş alanlarla bütünleşir. Bunun sonucunda sosyal politikalar, diğer disiplinler ve 
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eğitim kurumları iş birliği içinde çalışarak, öğrencilerin daha iyi öğrenmelerine ve gelecekte daha 

donanımlı ve nitelikli bireyler olarak toplumları gelişmelerine katkı sağlayacaktır (Sayan, 2020). 

 

Sonuç 

Öğrenme süreçleri ile bağlantılı olması nedeniyle beyin, eğitim açısından daha da ilgi çekici hale 

gelmektedir (Dündar vd., 2014). Sinir hücreleri arasında kurulan bağlantılar öğrenme için oldukça 

önemlidir. Beyindeki nöral ağların miktarı zenginleştirilmiş ortamlarda yapılan öğretimin sonucunda 

artmakta ve nöronlar birbirleriyle daha çok miktarda yeni bağlantı kurmaktadır. Kurulan bu bağlantılar 

sonucunda öğrenmenin gerçekleştiği belirtilmektedir (Özel vd., 2008).  

Bireylerin beyinlerinin nasıl öğrendiklerini bilmeleri, bilgiyi geri getirme süreçlerini daha aktif 

kullanmalarını sağlayacak ve öğrenme süreçlerini kolaylaştıracaktır (Polat, 2014). Kendi yapısını bilen 

birey; performansını ve gücünü etkili bir şekilde kullanarak, beyin işlevlerini düzenlemede daha 

başarılı olur ve var olan potansiyelini ortaya çıkartır. Ayrıca bireyin genotip ve fenotip özelliklerini 

bilmesi, beyninin nasıl çalıştığını, hangi görevleri nasıl yerine getireceğini bilmesi; öğrenme ve 

öğretme sürecinde anlamlı, etkili ve planlı ve bir performans göstermesini sağlayacaktır (Duman, 

2015). Bu açıdan değerlendirildiğinde beyin araştırma sonuçlarının eğitim ve öğretim için kullanılması 

eğitimde yeni yönelimler sağlayacaktır (Dündar vd. 2014). 

Sonuç olarak beynin karakteristik özelliklerini bilmek, herhangi bir bilişsel aktivitenin amaca 

ulaşmasının en önemli etkenlerinden biri olarak görülmektedir. Bireylerin bilişsel süreç boyunca beyin 

bölgelerinin aktif olma durumlarının bilinmesinin bireylerin kendi beyin potansiyellerinin farkına 

varmalarına ve bireysel farklılıkların dikkate alınarak daha nitelikli bir öğrenme ve öğretme ortamı 

oluşmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir (Koçak, 2020). 
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Bu çalışmanın amacı, okul öncesi dönemle ilişkili psikolojik iyi oluş üzerine yapılan çalışmaların 

çeşitli boyutları ile ele alınarak incelenmesidir. Araştırmada, belgelerin detaylı şekilde incelenip analiz 

edilmesine dayanan doküman analizi modeli kullanılmıştır. Birbiriyle çok yakından ilişkili olduğu 

görülen iyi oluş, öznel iyi oluş ve psikolojik iyi oluş kavramları araştırmada birlikte ele alınmıştır. Bu 

üç kavrama ilişkin araştırmalar “psikolojik iyi oluş” kavramı altında birleştirilerek veriler toplanmıştır. 

Bu kapsamda okul öncesi dönemle ilişkili psikolojik iyi üzerine yapılan çalışmalar temel alınarak, 

Ulusal Tez Merkezi web sitesinden ulaşılan 10 lisansüstü tez ve Google Scholar ve ERIC web 

sitelerinden ulaşılan 9 makale olmak üzere toplam 19 çalışma, araştırmanın veri kaynağını 

oluşturmaktadır. Araştırmada elde edilen veriler betimsel analiz tekniği ile analiz edilmiştir. Araştırma 

sonucunda Türkiye’de okul öncesi dönemle ilişkili yapılan çalışmalara 2016 yılı itibariyle başlandığı 

ve giderek artmaya devam ettiği görülmektedir. Dolayısıyla, Türkiye’de okul öncesi döneme ilişkin 

psikolojik iyi oluşa yönelik farkındalığın geç oluştuğu düşünülmektedir. Araştırmalarda okul öncesi 

dönemle ilişkili Türkiye’de bir ölçek geliştirilmiştir. Araştırmaların çalışma grubunu en çok 

ebeveynlerin ve çocukların oluşturduğu görülmektedir. Araştırmaların amaçları arasında en yüksek 

oranın ebeveynin psikolojik iyi oluş düzeyinin çocuğa ilişkin çeşitli değişkenlerle ilişkisinin 

belirlenmesine yönelik olduğu saptanmıştır. Araştırmaların sonuçları incelendiğinde, çocuğun 

psikolojik iyi oluş düzeyi ile okul öncesi eğitimi alma süresi, ebeveynin psikolojik iyi oluş düzeyi, 

ebeveynin eğitim seviyesi, öğretmenin mesleki kıdem yılı, ebeveynin ve öğretmenin olumlu kişilik tipi 

ve olumlu ego durumları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Çocuğun 

psikolojik iyi oluş düzeyi ile konsantrasyon problemi yaşaması ve olumsuz ebeveyn tutumları arasında 

negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Araştırmaların önerileri incelendiğinde ise en 

yüksek değerin yapılacak yeni araştırmalara ve okullarda yapılması üzere aile eğitimlerinin 

planlanmasına ilişkin önerilere ait olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Erken Çocuklukta İyi Oluş, Okul Öncesi Dönemde İyi Oluş, Okul Öncesi 

Öğretmenlerinin İyi Oluşu, Öznel İyi Oluş, Psikolojik İyi Oluş. 

 

The aim of this study is to examine the studies on psychological well-being related to the preschool 

period by considering various dimensions. In the research, the document analysis model, which is 

based on the detailed examination and analysis of documents, was used. The consepts of well-being, 

subjective well-being and psychological well-being, which are seen to be very closely related to each 

other, were discussed together in the research. During the data collection, researches on these three 

concepts were combined under the concept of "psychological well-being". In this context, a total of 19 

studies on psychological well-being related to the preschool period, including 10 graduate theses 

accessed from the National Thesis Center website and 9 articles accessed from Google Scholar and 

ERIC websites, constitute the data source of the research. The data obtained in the research were 

analyzed with the descriptive analysis technique. As a result of the research, it is seen that the studies 

related to the preschool period in Turkey started as of 2016 and continue to increase gradually. 

Therefore, it is thought that awareness of psychological well-being in the preschool period in Turkey 
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occurs late. In the studies, one scale was developed in Turkey related to the pre-school period. It is 

seen that the participants of the studies mostly consists of parents and children. It was determined that 

the highest rate among the aims of the studies was to determine the relationship between the 

psychological well-being of the parents and various variables related to the child. When the results of 

the studies are examined, it is seen that there is a positive and significant relationship between the 

psychological well-being of the child and the duration of preschool education, the psychological well-

being of the parents, the education level of the parents, the professional seniority of the teacher, the 

positive ego states-positive personality type of the parents and the teacher. It is seen that there is a 

negative significant relationship between the child’s psychological well-being level and the 

concentration problem and negative parental attitudes. When the suggestions of the studies were 

examined, it was determined that the highest value belonged to the suggestions regarding the further 

studies and the planning of family education to be carried out in schools. 

Keywords: Early Childhood Well-Being, Preschool Well-Being, Preschool Teachers’ Well-Being, 

Subjective Well-Being, Psychological Well-Being. 

 

GİRİŞ 

Yaşamın ilk yılları bireyin bütün bir yaşamını etkileyecek ve her bir gelişim dönemine etki edecek 

olan gelişim alanlarının ilk adımlarının atıldığı ve önemli temellerin oluştuğu bir süreçtir. Erken 

çocukluk yıllarında bireyin edindiği deneyimler, yaşadığı olaylar, maruz kaldığı zorlayıcı yaşantılar 

yaşamın sonraki yıllarını da etkilediğinden sağlıklı ve mutlu bir çocukluk yaşantısı bireyin ruh 

sağlığının temelleri açısından önemlidir (Masten, 2001; akt., Erata & Özbey, 2020). Bireyin ruh 

sağlığını koruması, çevresiyle uyum dâhilinde yaşaması, öz düzenleme kapasitesini geliştirmesinin 

mutlulukla ilişkili olduğu düşünülmektedir. Mutluluk ise iyi oluş veya iyi olma halini olumlu 

etkilemektedir (Atan, 2020). Mutluluk ile iyi oluş arasındaki değerlendirmelere bakıldığında; mutluluk 

ilk olarak ahlaki, siyasi, ekonomik veya dinsel bir problem olarak ele alınmış fakat son yıllarda 

psikolojik bir problem olarak tanımlanmaya başlanmıştır (Bradburn, 1969).  

Yaşamdan doyum alma ve iyi hissetme durumları sosyal, bilişsel ve duygusal alanlarda olumlu 

özellikleri olan bireylerde yüksektir. Yaşamdan doyum alma düşüncesi ve tartışmaları antik çağa 

dayanmaktadır. İlk olarak Sokrates ve Platon tarafından başlayan bu tartışma Aristoteles’in 

‘eudemonia’ kavramı ile daha belirgin bir anlama sahip olmuştur (Atan, 2020). Kavram olarak 

‘eudemonia’ Yunan felsefesinde çeşitli açıklamalarla anlaşılmaya çalışılsa da bireyin çevresi veya 

doğasıyla uyum içinde olması, çevresini iyi düzenleme ve tüm bunların bütüncül olarak denge içinde 

olma hali şeklinde açıklanmaktadır (Odabaş, 2019). Eudomonia bireyin en iyi potansiyelini ilerletmek 

için harekete geçtiği anki öznel iyi oluş durumudur. Bu potansiyelin doğası kişiden kişiye değişiklik 

göstermektedir (Waterman, 2007). Ryff bireyin iyi olma halini eudemonia ile ilişkilendirerek, 

eudemonia kavramını bireyin gerçek kapasitesine erişmek amacıyla göstermiş olduğu 

mükemmeliyetçilik olarak görmüştür (Çelik, 2021).  

İyi oluş kavramı iki başlıkta ele alınıp detaylandırılmıştır. Bunlar öznel iyi oluş (subjective well-being) 

ve psikolojik iyi oluş (psychological well-being) şeklindedir. Yaşam doyumu ve öznel iyi oluş bireyin 

evlilik, iş, sağlık gibi farklı yaşam alanlarına yönelik bilişsel değerlendirmelerini içermektedir. 

Psikolojik iyi oluş ise yalnızca kendini kabul etme veya başkalarıyla pozitif ilişkileri değil aynı 

zamanda kişisel gelişim ve yaşam amacı gibi kendini gerçekleştirmenin eudemonik iyi oluşunu 

yansıtır. Öznel iyi oluş bireyin yaşam deneyimlerinin niteliğine ilişkin küresel değerlendirmeleri 

içerirken, psikolojik iyi oluş yaşamın zorlukları karşısında algılanan gelişimi içermektedir. Öznel iyi 

oluşu etkileyen 3 temel unsur vardır. Bu unsurlar; yaşam şartları, amaçlı yaşam etkinlikler ve genetik 

faktörlerdir (Doğan, 2013; Keyes, Shmotkin & Ryff, 2002; Waterman, 2007). Psikolojik iyi oluş ise 

bireylerin yaşam memnuniyetlerini, kişilerarası ilişkilerini olumlu şekilde sürdürme yeteneğini ve 

psikolojik performanslarını etkileyen aynı zamanda çocukların hem bilişsel hem de ruhsal yapısını 

doğrudan etkileyen ve bunları şekillendiren önemli bir bileşendir (Abed vd., 2016). Psikolojik iyi oluş 

düzeyi yüksek olan bireylerin özsaygı, sosyal destek, özduyarlık, sosyal beceri, iyimserlik ve 

maneviyat gibi çeşitli değişkenlerle ilişkisi olumlu olduğundan bu bireyler daha işlevsel bir yaşama 
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sahiptir (Demirci ve Şar, 2017). Eudomonik iyi oluşu yüksek olan bireylerin psikolojik iyi oluşu 

yüksek olabilmekte fakat psikolojik iyi oluşu yüksek olanların eudomonik iyi oluşunun yüksek olup 

olmayacağı kesin değildir. Özerklik, çevresel hâkimiyet, başkalarıyla olumlu ilişkiler gibi psikolojik 

iyi oluşun boyutları eudomonik iyi oluşla da ilişkilidir (Waterman, 2007). Psikolojik iyi oluş üzerine 

çeşitli değerlendirmeler ve kuramsal yaklaşımlar mevcuttur. Bu çeşitliliğin sebebi olarak iyi oluş 

durumunun farklı perspektiflerce değerlendirilmesidir. Bireyin olumlu yanlarına odaklanan ve son 

yıllarda daha çok ilgi gören bir ekol olan pozitif psikoloji de bireyin iyi oluşunu incelemektedir. 

Pozitif psikoloji yaklaşımlarına ait olan iyi oluş kavramını (Demir & Türk, 2020) altı alt boyutta 

değerlendirilmektedir. Bu boyutlar hayatı anlamlandırmaya ilişkin bir hayat amacına sahip olması, 

bireyin kişisel gelişimini sürdürmesi, kendi kararlarını verebilme kapasitesine göre özerk olma 

durumu, hayata ve kendine dair olumlu kabulleniş, kendi istekleri doğrultusunda çevresine hâkimiyet 

kurabilmesi, diğer kişilerle kurduğu olumlu sosyal ilişkiler şeklindedir (Ryff & Keyes, 1995). 

Bradburn’un 1969 yılında kaleme aldığı “The Structure of Psychological Well-Being” (Psikolojik İyi 

Oluşun Yapısı) kitabı iyi oluşa ilişkin ilk ve önemli kaynaklardandır (Çelik, 2021). İlk kez 1969’da 

Bradburn tarafından kullanılan psikolojik iyi oluş kavramı bireyin iyi oluşunu olumlu duyguların 

olumsuz duygulardan daha etkin olması şeklinde tanımlanmaktadır (Akdoğan ve Polatcı, 2017). 

Mutluluk temelinde psikolojik olgu olarak görülmekte fakat Freudyen kuramların etkisinden dolayı 

modern psikoloji araştırmalarında yer almamaktadır (Bradburn, 1969). Mutluluk kavramına 

yoğunlaşan Bradburn’a göre Freud’un savunma mekanizmalarına ilişkin teorisinin mutlulukla ilgili 

çalışmaları olumsuz etkilediğini düşünmektedir. Mutluluk durumunu psikolojik iyi olma hali ile 

paralel şekilde ele alan Bradburn mutluluğu bireyin kendi değerlendirmesine tabi olarak 

derecelendirme yöntemiyle ölçme çalışmaları yapmıştır. Bu çalışmaların sonucunda psikolojik iyi 

olma durumunu olumlu ve olumsuz duygulanım şeklinde iki kategoride ele almıştır. Bu iki 

duygulanım arasında olumlu duygulanım olumsuz duygulanımdan yüksek olduğu takdirde bireyin iyi 

oluş düzeyi de yüksek demektir. Fakat iki duygulanım durumu birbirini etkileme anlamında 

bağımsızdır (Atan, 2020). Ryff (1989) ise Bradburn’un çalışmalarına katkı olarak psikolojik iyi oluşu 

olumlu-olumsuz duygulanım ve yaşam doyumu ile açıklayabildiğini fakat yaşam doyumunu 

değerlendirmenin sınırlayıcı olacağını düşünmektedir. Bu sebeple mutluluk ve yaşam doyumu gibi 

faktörlerin psikolojik iyi oluşu ölçmede kapsayıcı olmadığını düşünerek olumlu psikolojik işlevlere ait 

kavramları ele aldığı bir model oluşturmuştur. Bu kavramlar; özkabul, başkalarıyla olumlu ilişkiler, 

özerklik, çevresel hakimiyet, yaşam amacı ve kişisel gelişimdir (Akt., Atan, 2020).  

Çocukların psikolojik iyi oluşları farklı boyutlarla ele alınarak açıklanmaktadır. Bu farklılıklardan 

dolayı çocuklardaki iyi oluş düzeyini ölçmek için çeşitli ölçekler geliştirilmektedir. Alan yazın 

incelendiğinde psikolojik iyi oluş kavramının çeşitli tartışmalardan geçtiği fakat belirgin bir tanımının 

yapılamadığı görülmektedir. Kesin bir ayrımı olmamakla birlikte birbiriyle çok yakından ilişkili olan 

iyi oluş, psikolojik iyi oluş ve öznel iyi oluş kavramları bu araştırmada birlikte ele alınmıştır. 

Araştırmada bu üç konuya ilişkin çalışmalar “psikolojik iyi oluş” kavramı altında birleştirilerek veriler 

toplanmıştır. Pozitif psikoloji ekolünün ilgi kazanmasıyla birlikte iyi oluşa yönelik çalışmaların son 

yıllarda artış gösterdiği ve okul öncesi eğitimi alanında yapılan çalışmaların çok yeni olduğu 

görülmüştür. Bu araştırmada okul öncesiyle ilişkili Türkiye’de yapılan çalışmaların çeşitli boyutlarıyla 

ele alınarak incelenmesi ile bu alanda yapılacak yeni çalışmalara katkı sağlanması amaçlanmıştır. 

Türkiye’de okul öncesi dönemle ilişkili psikolojik iyi oluş konusuna yönelik yapılan çalışmaların; 

Araştırmaların türlerine göre dağılımları nasıldır? 

Lisansüstü tezlerin türlerine göre dağılımı nasıldır? 

Lisansüstü tezlerin yapıldığı üniversitelere göre dağılımı nasıldır? 

Araştırmaların yapıldıkları yıllara göre dağılımları nasıldır? 

Araştırmaların yöntemlerine ve desenlerine göre dağılımları nasıldır? 

Araştırmaların çalışma grubu özellikleri nasıldır? 

Araştırmaların veri toplama araçları nasıl bir dağılım göstermektedir? 
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Araştırmaların amaçlarına göre dağılımları nasıldır? 

Araştırmaların sonuçlarına göre dağılımları nasıldır? 

Araştırmaların önerileri nasıldır? 

 

YÖNTEM 

 Araştırmanın Modeli 

Bu çalışma bir doküman analizi çalışmasıdır. Araştırılacak bir konu veya olguya ilişkin belgelerin 

detaylı şekilde incelenmesi ve analiz edilmesi olarak kullanılan doküman analizi bir araştırma 

yöntemidir (Sak vd., 2021; Yıldırım & Şimşek, 2018). Doküman analizinin Türkçe karşılığı olarak 

“belge incelemesi” kavramı da kullanılabilir (Kıral, 2020). 

 Çalışmaların Belirlenmesi 

Doküman analizi yoluyla yapılan bu araştırmada Ulusal Tez Merkezi web sitesinden tez taramaları, 

Google Scholar ve ERIC web sitelerinden araştırma makaleleri taraması yapılarak 24 çalışmaya 

ulaşılmıştır. Çalışmalar “erken çocuklukta iyi oluş, okul öncesi dönemde iyi oluş, okul öncesi 

öğretmenlerinin iyi oluşu, öznel iyi oluş, psikolojik iyi oluş”.anahtar kelimeleri kullanılarak 

taranmıştır. Taramalar 2022 yılı mayıs ayında gerçekleştirilerek 14 lisansüstü teze ve 10 araştırma 

makalesine ulaşılmıştır. Araştırma konusu okul öncesi dönem çocukları, öğretmenleri ve aileleri ile 

sınırlandırıldığından 4 lisansüstü tez ile 1 araştırma makalesi doğrudan okul öncesi ile ilişkili 

olmaması sebebiyle incelenecek çalışmalara dâhil edilmemiştir. Araştırma kapsamında incelenen 

dokümanlar belirlenen anahtar kelimeleri içeren Türkiye’deki 10 lisansüstü tez ile 9 araştırma 

makalesi olmak üzere toplam 19 çalışmadan oluşmaktadır. 

 

 Verilerin Analizi 

Bu çalışmada elde edilen veriler betimsel analiz yaklaşımı yoluyla incelenmiş ve yorumlanmıştır. 

Betimsel analiz yaklaşımında amaç araştırma konusuna esas olarak belirlenen temalara göre elde 

edilen bulguları düzenleyip yorumlayarak raporlamaktır (Yıldırım & Şimşek, 2018). 

 

BULGULAR 

Araştırmanın bu bölümünde Türkiye’de yapılan “okul öncesi dönemle ilişkili iyi oluş, psikolojik iyi 

oluş ve öznel iyi oluş” üzerine yapılan 19 çalışmanın türlerine, yıllarına, yöntem ve desenlerine, 

çalışma gruplarına, veri toplama araçlarına, amaçlarına, sonuçlarına ve önerilerine ilişkin bulgular ile 

lisansüstü tezlerin türleri ve yapıldıkları üniversitelere ilişkin bulgulara yer verilmiştir. Bulguların 

frekans değerleri grafik üzerinde gösterilmiştir. 

 

Çalışmaların türlerine göre dağılımları 

 

Şekil 1. Konuyla ilgili yapılan çalışmaların türlerine göre dağılımı 
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Şekil 1 incelendiğinde Türkiye’de okul öncesi dönemle ilişkili psikolojik iyi oluşa yönelik yapılan 

toplam 19 çalışmanın 10’unun (%52,7) lisansüstü tez çalışması, 9’unun (%47,3) araştırma makalesi 

olduğu görülmektedir. 

 

Lisansüstü tezlerin türlerine göre dağılımları 

 

Şekil 2. Konuyla ilgili yapılan lisansüstü tezlerin türlerine göre dağılımı 

 

Şekil 2 incelendiğinde Türkiye’de okul öncesi dönemle ilişkili psikolojik iyi oluşa yönelik yapılan 

toplam 10 lisansüstü tez çalışmasının 9’unun (%90) yüksek lisans tez çalışması,1’inin (%10) doktora 

tezi olduğu görülmektedir. 

 

Lisansüstü tezlerin yapıldıkları üniversitelere göre dağılımı 

 

Şekil 3. Konuyla ilgili yapılan lisansüstü tezlerin yapıldıkları üniversitelere göre dağılımı 

 

Şekil 3 incelendiğinde Türkiye’de okul öncesi dönemle ilişkili psikolojik iyi oluşa yönelik yapılan 10 

lisansüstü tez çalışmasından 2’sinin (%20) Pamukkale Üniversitesinde, 2’sinin (%20) Üsküdar 

Üniversitesi’nde ve birer (%10) tezin de Bahçeşehir, Çanakkale Onsekiz Mart, Tokat Gaziosmanpaşa, 

Maltepe, Trabzon ve İstanbul Okan üniversitelerinde yapıldığı görülmektedir. 
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Çalışmaların yıllara göre dağılımları 

 

Şekil 4. Konuyla ilgili yapılan çalışmaların yıllara göre dağılımı 

 

Şekil 4 incelendiğinde Türkiye’de okul öncesi dönemle ilişkili psikolojik iyi oluşa ilişkin çalışmaların 

4 lisansüstü tez çalışması ile 1 araştırma makalesi çalışması olmak üzere toplam 5 çalışma ile en 

yüksek çalışmanın 2021 yılında yapıldığı görülmektedir. Türkiye’de konuya ilişkin yapılan 

çalışmaların 2016 yılında 1 araştırma makalesi çalışması ile başlandığı görülmektedir. 2017 yılında 2 

araştırma makalesi yapılmış olmasına rağmen 2018 yılında hiçbir araştırma makalesi yapılmadığı, 1 

lisansüstü tez çalışması yapıldığı görülmektedir. 2019 ve 2022 yıllarında ikişer lisansüstü tez 

çalışması, ikişer tane araştırma makalesi ile toplam dörder çalışma yapılmıştır. 2020 yılında 1 

araştırma makalesi ile 3 lisansüstü tez çalışması yapıldığı görülmektedir. 

 

Çalışmaların yöntemlerine ve desenlerine göre dağılımları 

 

Şekil 5. Konuyla ilgili yapılan çalışmaların yöntemlerine ve desenlerine göre dağılımı 
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Şekil 5 incelendiğinde Türkiye’de okul öncesi dönemle ilişkili psikolojik iyi oluşa yönelik yapılan 

çalışmalarda %75 nicel % 25 nitel çalışma yöntem ve desenleri kullanıldığı görülmüştür. Ele alınan 

çalışmaların yöntem bölümünde “ilişkisel tarama modeli” diye belirtilen çalışmalar “tarama” 

kategorisinde, “ilişkisel veya korelasyonel araştırma modeli” diye belirtilen çalışmalar ise 

korelasyonel/ilişkisel araştırma kategorisinde alınmıştır.  Kullanılan yöntem ve desenlerden en yüksek 

değer 11 (%57,9) ile korelasyonel/ilişkisel araştırma modelidir. Tarama modeli 5 (26,3), deneysel 

çalışma modeli 2 (%10,5), vaka analizi 1 (%5,3) çalışmada kullanılmıştır.  

Çalışmaların çalışma grubu özelliklerine göre dağılımları 

  

Şekil 6. Konuyla ilgili yapılan çalışmaların çalışma grubu özelliklerine göre dağılımı 

 

Şekil 6 incelendiğinde Türkiye’de okul öncesi dönemle ilişkili psikolojik iyi oluşa yönelik yapılan 

çalışmalarda hedef kitle olarak belirlenen çeşitli gruplar olduğu görülmektedir. Okul öncesi dönem 

çocuklarından doğrudan veri toplama güçlüğünden dolayı bazı çalışmalarda çocuklar adına ebeveyn ve 

öğretmen algılarına dayanarak veriler toplanmıştır. Çalışma grupları arasında en yüksek oranın 5’er 

çalışma (%25) ile ebeveyn grubu, çocuk ve ebeveyn, çocuk grubunun olduğu dikkat çekmektedir. 

Çocuk adına öğretmenler ve ailelerden alınan bilgiler ile doğrudan çocuktan alınan bilgiler “çocuk” 

başlığı altında birleştirilmiştir. Okul öncesi öğretmen adayları çalışma sayısı 2 (%10), okul öncesi 

öğretmenleri 2 (%10)’dir. En düşük değer ise 1 (%5) ile öğretmen ve ebeveynden birlikte toplanan 

veriler olduğu görülmektedir. 

 

Çalışmaların veri toplama araçlarına göre dağılımları 

 

Şekil 7. Konuyla ilgili yapılan çalışmaların veri toplama araçlarına göre dağılımı 
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Şekil 7 incelendiğinde Türkiye’de okul öncesi dönemle ilişkili psikolojik iyi oluşa yönelik yapılan 

çalışmalarda kullanılan veri toplama araçları içinde en yüksek oran 18 (%94,7) ile bir nicel veri 

toplamı aracı olan ölçek aracının kullanıldığı dikkat çekmektedir. Nitel veri toplama aracı olan gözlem 

formunun ise 1 (%5,3) araştırmada kullanıldığı görülmüştür. 

 

 

 

Çalışmalarda kullanılan ölçeklere göre dağılımları 

 

Şekil 8. Kullanılan ölçeklerin dağılımı 

Şekil 8’de yer alan ölçekler çalışmalarda iyi oluş, psikolojik iyi oluş ve öznel iyi oluş üzerine 

kullanılan ölçeklerden oluşmaktadır. Bazı çalışmalarda birden fazla ölçeğin kullanılmasından kaynaklı 

olarak ölçek sayısı incelenen çalışma sayısından fazladır. Araştırmacılar tarafından en çok kullanılan 

ölçeğin %40 oranında Diener ve arkadaşları (2009) tarafından geliştirilen ve Telef (2013) tarafından 

Türkçe’ye uyarlama çalışmasının yapıldığı “Psikolojik İyi Oluş Ölçeği” olduğu görülmektedir. Mayr 

ve Ulich (2006) tarafından geliştirilen ve Özbey (2019)’in Türkçe’ye uyarladığı “Okul Öncesi 

Çocuklar İçin Sosyal Duygusal İyi Oluş ve Psikolojik Sağlamlık Ölçeği (PERİK)” ise %25 oranında 

kullanılarak en çok kullanılan ikinci ölçek olmuştur. Atan (2020) tarafından geliştirilen “5/6 Yaş 

Çocukları İçin Psikolojik İyi Oluş Ölçeği” ile Friborg ve arkadaşları (2003) tarafından geliştirilen, 

Basım ve Çetin (2011) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Yetişkinler İçin Psikolojik Dayanıklılık 

Ölçeği” ikişer (%10) çalışmada kullanılmıştır. Ryff (1989) tarafından geliştirilen ve Cenkseven (2004) 

tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Psikolojik İyi Olma Ölçekleri” 1 (%5), Tuzgöl Dost (2005) 

tarafından geliştirilen “Öznel İyi Oluş Ölçeği” 1 (%5), Kanten ve Yeşiltaş tarafından geliştirilen “The 

Effects of Positive and Negative Perfectionism on Work Engagement, Psychological Well Being and 

Emotional Exhaustion (2015)” adlı çalışmada kullanılan (akt., Gökkaya, 2022) “Psikolojik İyi Oluş 

Ölçeği” 1 (%5) çalışmada kullanıldığı görülmektedir. Araştırmalarda iyi oluş, psikolojik iyi oluş ve 

öznel iyi oluşu ölçen 7 ayrı ölçeğin kullanıldığı görülmektedir. 
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Çalışmaların amaçlarına göre dağılımları 

 

Şekil 9. Konuyla ilgili yapılan çalışmaların amaçlarına göre dağılımı 

 

Şekil 9 incelendiğinde Türkiye’de okul öncesi dönemle ilişkili psikolojik iyi oluşa yönelik yapılan 

çalışmalarda amaçlar çeşitlilik göstermektedir. Çalışmaların amaçları incelenerek en kapsamlı ve özet 

nitelikte temalar oluşturularak amaçlar gruplandırılmaya çalışılmıştır. Bazı çalışmalarda hedeflenen 

amaçlar birden fazla olduğundan amaçların sayısı araştırmada kullanılan çalışma sayısını geçmektedir. 

Amaçlar arasında en yüksek değer 6 (%26) çalışma ile ebeveynde psikolojik iyi oluşun çocuğa ilişkin 

değişkenlerle ilişkisi olduğu görülmektedir. Bu çalışmalarda çocuğa ilişkin çeşitli değişkenler 

(çocuğun kaygı durumu, problem davranışı, psikolojik iyi oluş düzeyi, bağlanma türleri, mizaç 

özellikleri vb.) ele alınmaktadır. Çocukta psikolojik iyi oluş düzeyinin diğer değişkenlerle incelendiği 

çalışma sayısı 5 (%21,7)’tir. Bu çalışmalarda diğer değişkenler olarak belirlenen faktörler çocuğun 

yaşı, kardeş sayısı, okula uyum, öğrenme davranışları gibi çocuk ile ilgili değişkenlerdir. Ebeveynlerin 

psikolojik iyi oluş düzeyi ve çeşitli değişkenlerle ilişkisini inceleyen çalışma sayısı 4 (%17,3)’tür. Bu 

çalışmalarda ebeveynlerin psikolojik iyi oluşunun farklı değişkenlerle (beslenme süreci tutumları, 

öznel iyi oluş düzeyleri, destek algıları, çocukluk travmaları, özgecil suç korkusu vb. ) ilişkisinin 

incelenmesi amaçlanmıştır. Öğretmenlerin (öğretmen ve öğretmen adayı) psikolojik iyi oluş düzeyleri 

ile diğer değişkenler, çocukta psikolojik iyi oluş ile ebeveyne ilişkin değişkenlerin incelendiği üçer 

(%13) çalışma yapılmıştır. Model/ölçek geliştirme, psikolojik iyi oluş ile ilişkili çeşitli değişkenler, 

öğretmende psikolojik iyi oluş ile çocuğa ilişkin değişkenlerin incelendiği birer (%4,3) çalışma 

yapılarak toplamda 7 ayrı amaç teması oluşturulmuştur. 
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Çalışmaların sonuçlarına göre dağılımları 

 

Şekil 10. Konuyla ilgili yapılan çalışmaların sonuçlarına göre dağılımı 

 

Şekil 10 incelendiğinde Türkiye’de okul öncesi dönemle ilişkili psikolojik iyi oluşa yönelik yapılan 

çalışmaların sonuçları üç grup (çocuk, ebeveyn, öğretmen) üzerinden ele alınmaktadır. İlk olarak 

çocuğun psikolojik iyi oluşuyla pozitif yönde ilişkili olan değişkenler incelenmiştir. Çocuğun yaşı, 

ebeveynin psikolojik iyi oluşu, ebeveynin eğitim seviyesi, ebeveynin çalışma durumu, olumlu ebeveyn 

ve öğretmen kişilik tipleri, olumlu ebeveyn ve öğretmen ego durumları, çocuğun okul öncesi eğitimi 

alma süresi, öğretmenin mesleki kıdem yılının çocuk psikolojik iyi oluşunu arttırdığı görülmüştür. 

Öğretmenin psikolojik iyi oluş düzeyinin çocuğun psikolojik iyi oluşuna etkisi ebeveynin çocuk 

üzerindeki etkisine göre daha anlamlı bulunmuştur. Çocukların psikolojik iyi oluşu dışında yapılan 

diğer araştırmalarda görülmüştür ki annenin çocuğunu besleme sürecinde yaşadığı güçlük annenin 

psikolojik iyi oluşunu olumsuz etkilemektedir. Ebeveynin psikolojik iyi oluş düzeyi ile sosyal destek 

alma düzeyi, sosyo-ekonomik düzeyi, öznel iyi oluşu, öğrenilmiş güçlülük düzeyi, çalışma durumu, 

evlilik memnuniyeti, çocuğun olumlu mizaç özellikleri, çocukta olumlu davranış göstergeleri, 

ebeveynin özyeterlik seviyesi ile pozitif ilişki içindedir. Okul öncesi öğretmenlerine yönelik yapılan 

çalışmalar incelendiğinde problem çözme, karar verme, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerileri, 

meslek aşkı, iş yerinde fazladan görev/rol alma durumları ile psikolojik iyi oluş düzeyleri arasında 

olumlu bir ilişki olduğu görülmüştür. Okul öncesi öğretmen adaylarına yönelik yapılan araştırmalarda 

ise yaşam becerileri ile psikolojik iyi oluş düzeyleri arasında olumlu ilişki olduğu görülmüştür. 

Psikolojik iyi oluşla negatif ilişkili olan değişkenler incelendiğinde ebeveynin psikolojik iyi oluş 

düzeyi ile çocuktaki kaygı-geri çekilme, öfke-agresyon ilişkisi ve çocuktaki problem davranış 

göstergeleri, çocuğun psikolojik iyi oluş düzeyi ile konsantrasyon problemi yaşama düzeyi ve olumsuz 

ebeveyn tutumları, annenin çocukluk çağı travma yaşama durumu ile psikolojik iyi oluş düzeyi, okul 

öncesi öğretmen adaylarının çocukluk çağı örselenme durumları ile psikolojik iyi oluş düzeyleri 

olduğu görülmüştür.  
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Çalışmaların önerilerine göre dağılımları 

 

Şekil 11. Konuyla ilgili yapılan çalışmaların önerilerine göre dağılımı 

 

Şekil 11 incelendiğinde Türkiye’de okul öncesi dönemle ilişkili psikolojik iyi oluşa yönelik yapılan 

çalışmalar neticesinde yapılan benzer ve birbirine yakın öneriler gruplandırılmıştır. Çalışmalarda 

birden fazla öneriye yer verildiğinden öneri sayıları incelenen çalışma sayısından fazladır. Gruplanan 

öneriler arasında en yüksek değer 21 (%31,8) ile konuya ilişkin araştırma konusu önerilerden 

oluşmaktadır. Araştırma önerilerini 13 (%19,7) ile okullarda yapılması üzere planlanacak olan aile 

eğitimleri takip etmektedir. Araştırmacılar tarafından verilen önerilerden 8 (%12,1)’i farklı kurumların 

desteği ve kamu spotları ile toplumu ve aileleri psikolojik iyi oluşun önemine ilişkin eğitimlerle 

bilinçlendirme çalışmalarından oluşmaktadır. Okullarda okul psikolojik danışmanlar ve rehber 

öğretmenler tarafından okul öncesi öğrencilerine psikolojik iyi oluş ve psikolojik sağlamlığı oluşturma 

etkinlikleri düzenleme ve psikolojik destek sağlanması %10,6 oranında önerilmektedir. Önerilerin 6 

(%9)’sı okul öncesi öğretmen adaylarının üniversite eğitimi süresince ve okul öncesi öğretmenlerini 

hizmet içi eğitimlerle hem öznel iyi oluşlarını destekleme hem de psikolojik iyi oluş ile ilgili 

gelişimlerini arttıracak eğitimler verilmesi konusundadır. Anne-çocuk beden sağlığına ilişkin 

hizmetlerle psikolojik iyi oluşlarını koruma ve sürdürme çalışmalarının yapılması (%7,58), sınıflarda 

çocuklara yönelik psikolojik sağlamlık ve psikolojik iyi oluş içerikli kazanımların verilmesi  (%7,58) 

önerilmektedir. Son olarak %1,5 oranında babaların çocuk gelişimi sürecinde annelerle eşit görev ve 

sorumluluğu alması adına baba eğitimleri verilmesinin önerildiği görülmüştür. 

 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Bu araştırmada Türkiye’de okul öncesi dönemle ilişkili psikolojik iyi oluşa yönelik yapılan 

çalışmaların incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada incelenen çalışmalar 10 lisansüstü tez ile 9 

araştırma makalesinden oluşmaktadır. Yapılan çalışmaların türüne göre dağılımının hemen hemen 

birbirine eşit olduğu görülmektedir. Lisansüstü tez çalışmalarının yüksek oranda (%90) yüksek lisans 

tezlerinden oluşmaktadır. 

Okul öncesi dönemle ilişkili psikolojik iyi oluş üzerine Türkiye’de yapılan çalışmaların 2016 yılından 

itibaren başlaması bu konunun Türkiye’de çok yeni bir araştırma konusu olduğunu göstermektedir. 

Türkiye’de yapılan çalışmalar 2018 yılından 2021 yılına kadar düzenli bir şekilde artış göstermiştir. 

2022 yılına ait çalışmaların 2021 yılında yapılan çalışmalardan az olmasının sebebi olarak bu 

araştırma kapsamında kullanılan verilerin 2022 yılının mayıs ayına kadar yayımlanan çalışmalara ait 
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olmasından kaynaklı olduğu ve 2022 yılının sonuna kadar bu sayının artış gösterebileceği 

düşünülmektedir. 

Çalışmalarda kullanılan araştırma yöntem ve desenlerine ilişkin dağılımda çalışmaların dörtte üçü 

nicel, dörtte biri nitel araştırma yöntemleri kullanılarak yapılmıştır. Karma yöntem herhangi bir 

çalışmada kullanılmamıştır. Bu bulgular ışığında psikolojik iyi oluş konusunun daha çok nicel 

araştırma yöntemleri ile araştırılmasının uygun olduğu ve araştırmacılar tarafından nicel araştırma 

yöntemlerinin daha çok tercih edildiği düşünülmektedir. 

İncelenen araştırmaların çalışma grubu dağılımına göre ebeveyn ile ebeveyn-çocuk gruplarının en çok 

çalışılan gruplar olduğu görülmektedir. “Ebeveyn” çalışma grubunda annelerin veya anne-babaların 

psikolojik iyi oluş düzeyleri çeşitli değişkenler kapsamında incelenmiştir. Yalnızca babaya yönelik 

herhangi bir çalışmanın olmaması dikkat çekmektedir. Annelerin çocuğun büyüme ve gelişme 

sürecinde babalara göre genellikle daha aktif rol alması, bebeklikten başlayan anne-çocuk bağlanma 

durumları ve annenin beslenme/besleme rolü gibi sebeplerden dolayı araştırmacıların yalnızca anne ile 

çalışmak isteyebileceği düşünülmektedir. En çok çalışmanın yapıldığı bir diğer grup olan “ebeveyn ve 

çocuk” grubunda ise hedef kitle hem ebeveyn hem de çocuktur. Okul öncesi dönem çocuklarından 

doğrudan bilgi almanın güç olmasından ve kullanılan veri toplama araçlarından birçoğu çocukların 

doldurabileceği düzeyde olmamasından kaynaklı olarak çocuk adına öğretmen veya ebeveynlerden 

veriler toplanmıştır. Çocuk adına ebeveyn veya öğretmenden alınan bilgiler çocuğun psikolojik iyi 

oluş düzeyine ilişkin olduğundan ve ilgili çalışmalardaki hedef kitle çocuk olduğundan bu tür 

çalışmalar “çocuk” başlığı altında toplanmıştır. Çalışma grubunun “okul öncesi öğretmeni” olarak 

belirlendiği çalışmaların az olduğu ve çocuğun psikolojik iyi oluş düzeyi ile öğretmenin psikolojik iyi 

oluş düzeyinin ebeveyne göre daha yordayıcı olduğuna ilişkin sonuçlar (Atan, 2020) dikkate 

alındığında öğretmenlerin psikolojik iyi oluşları üzerinde etkili olan değişkenlerin incelenmesi önemli 

görülmektedir. “Okul öncesi öğretmen adaylarına” ilişkin yapılan çalışmalardan biri hedef grup olarak 

okul öncesi ve sınıf öğretmenliği adayları olup diğeri ise çalışma yalnızca okul öncesi öğretmen 

adaylarından oluşmaktadır. “Öğretmen ve ebeveyn” çalışma grubu ise hem öğretmen hem de 

ebeveynden alınan bilgiler doğrultusunda yapılan çalışmaya aittir. Bu çalışmalar doğrultusunda 

psikolojik iyi oluşa ilişkin araştırmaların en fazla çocuğun ve ebeveynin psikolojik iyi oluşu üzerine 

olduğu, okul öncesi öğretmenlerinin psikolojik iyi oluşuna yönelik çok az çalışmanın yapıldığı 

sonucuna ulaşılmıştır. 

Çalışmalarda kullanılan veri toplama araçlarının dağılımına bakıldığında yalnızca 1 çalışmada gözlem 

formunun kullanıldığı, 18 çalışmada çeşitli ölçeklerin kullanıldığı görülmektedir. Psikolojik iyi oluşun 

birçok alt boyutunun olması ve bu alt boyutların yaklaşımlara göre değişmesi (Diener vd., 2009; Ryff 

& Keyes, 1995) sebebiyle psikolojik iyi oluş üzerine farklı ölçekler geliştirilmiştir. Ayrıca incelenen 

çalışmalarda psikolojik iyi oluşla ilişkili diğer değişkenlerin de incelenmesi ve bu değişkenleri ölçen 

çeşitli ölçeklerin olması ölçek kullanılan araştırma sayısını arttırmıştır. Gözlem formunun kullanıldığı 

araştırma ise bir vaka analizi olup 5 öğretmenin sınıfının gözlemlendiği bir çalışmaya aittir. 

Çalışmalarda kullanılan ölçeklerin incelenmesi bu araştırmada ele alınan bir diğer konudur. İyi oluş, 

psikolojik iyi oluş, öznel iyi oluş üzerine geliştirilen ve Türkiye’de okul öncesi dönemle ilişkili 

çalışmalarda kullanım sıklığı (%40) en fazla olan ölçeğin “Psikolojik İyi Oluş Ölçeği (Diener vd., 

2009)” olduğu görülmektedir. 8 maddeden oluşan bu ölçek yetişkinler için kullanılmaktadır. 

Araştırmalarda kullanım sıklığıyla (%25) ikinci sırada olan Okul Öncesi Çocuklar İçin Sosyal 

Duygusal İyi Oluş ve Psikolojik Sağlamlık Ölçeği (PERİK) (Mayr ve Ulich, 2006) çocuklar adına 

öğretmenler tarafından doldurulan 36 maddelik bir ölçektir. Atan (2020) tarafından geliştirilen “5/6 

Yaş Çocukları İçin Psikolojik İyi Oluş Ölçeği” 2 araştırmada kullanılmıştır. Türkiye’de geliştirilen, 

çocuğun psikolojik iyi oluş düzeyini ölçen ve çocuk adına öğretmen veya ebeveynin doldurduğu 66 

maddelik bir ölçektir. 2 çalışmada kullanılan ve Friborg vd. (2003) tarafından geliştirilen, Basım ve 

Çetin (2011) tarafından Türkçe’ye uyarlanan 33 maddelik “Yetişkinler İçin Psikolojik Dayanıklılık 

Ölçeği” yetişkin iyi oluşunu dayanıklılık alt boyutlarıyla ölçmektedir. Ryff (1989) tarafından 

geliştirilen ve Cenkseven (2004) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Psikolojik İyi Olma Ölçekleri” 1 

çalışmada kullanıldığı görülmektedir. Bu ölçek tarih olarak diğerlerinden daha önce geliştirildiğinden 

içinde bulunulan dönemin iyi oluş durumlarını ölçmek için maddelerin güncel olmadığı 
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düşünülmektedir. Tuzgöl Dost (2005) tarafından geliştirilen “Öznel İyi Oluş Ölçeği” 1 çalışmada 

kullanıldığı görülmektedir. Bu ölçek yetişkinlerin öznel iyi oluşlarını ölçen 46 maddeden 

oluşmaktadır. Son olarak incelenen ölçek ise Gökkaya (2022)’nın çalışmasında kullandığı, Kanten ve 

Yeşiltaş (2015) tarafından geliştirilen “Psikolojik İyi Oluş Ölçeği”dir. Gökkaya (2022) çalışmasında 

bu ölçeğin Kanten ve Yeşiltaş (2015)’ın “The Effects of Positive and Negative Perfectionism on Work 

Engagement, Psychological Well Being and Emotional Exhaustion” adlı çalışmada kullandığını 

belirtmektedir. Gökkaya (2022)’nın belirttiği çalışma incelenmiş fakat ilgili ölçeğe ulaşılamamıştır. 

Tüm bulgular sonucunda Türkiye’de geliştirilen 2 ölçeğin olduğu, kullanılan ölçeklerin ise yurt dışı 

ölçekleri olmasından kaynaklı olarak uyarlama çalışmalarının yapıldığı görülmektedir. Ayrıca 

çocukların iyi oluş düzeylerini ölçmek için yeterli ölçeğin olmadığı sonucuna ulaşılmaktadır. Bu 

sebeple Türkiye’de okul öncesi dönem çocuklarına ilişkin psikolojik iyi oluş ölçeklerinin 

geliştirilmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir. Çocuk psikolojik iyi oluş düzeyinin öğretmen ve 

ebeveynden alınan bilgiler doğrultusunda doldurulan ölçeklere ait olması da bir başka sınırlılıktır. 

Türkiye’de ve yurt dışında okul öncesi dönem çocuklarına doğrudan uygulanabilecek ölçeklerin 

geliştirilmesinin de faydalı olacağı düşünülmektedir. 

Araştırmada incelenen çalışmaların amaçları gruplandırılmıştır. Çalışmaların amacı değişkenlik 

gösterdiğinden 19 çalışmanın ayrı ayrı amaçları tespit edilerek konularına göre en kapsayıcı olacak 

şekilde başlıklar oluşturulmuştur. Çalışmalardaki amaçların psikolojik iyi oluş ile çocuk, ebeveyn, 

öğretmen ve model/ölçek geliştirme gibi değişkenler ekseninde belirlendiği görülmektedir. Bazı 

çalışmalarda birden fazla amaç olabildiği gibi bazılarında da yalnızca bir amaç belirlenmiştir. 

Çalışmalardaki amaçlar arasında en yüksek oranın ebeveyndeki psikolojik iyi oluş ile çocuğa ilişkin 

değişkenlerin incelenmesi olduğu görülmektedir. Çocuğa ilişkin değişkenler olarak kategorize edilen 

ise çocuğun kaygı durumu, problem davranışları, mizaç özellikleri, sosyal yetkinlik, psikolojik iyi oluş 

düzeyi, bağlanma durumları gibi faktörlerdir. Ebeveynin psikolojik iyi oluşunun bu faktörler üzerinde 

etkileri ile yordama durumunun belirlenmesi amaçlanmıştır. Çocuktaki psikolojik iyi oluş ile diğer 

değişkenlerin ilişkisinin incelenmesi amaçlanan çalışmaların en yüksek ikinci değer olduğu 

görülmektedir. Bu çalışmalarda “diğer değişkenler” olarak belirlenen faktörlerin çocuğun yaşı, kardeş 

sayısı, okula uyum, öğrenme davranışları gibi çocuk ile ilgili farklı değişkenler olduğu görülmektedir. 

Ebeveynin psikolojik iyi oluş düzeyi ve diğer değişkenlerle ilişkinin incelenmesi amaçlanan 

çalışmalarda ise 0-6 yaş grubunda çocuğu olan ebeveynlerin iyi oluşları ile beslenme sürecindeki 

tutumları, öznel iyi oluş düzeyleri, sosyal destek algıları, öğrenilmiş güçlülük, çocukluk travmaları ve 

özgecil suç korkusu gibi ebeveyne ait çeşitli değişkenlerle ilişkisinin incelenmektedir. Çocukların 

psikolojik iyi oluş düzeyi ile ebeveyne ilişkin değişkenlerin incelenmesi amaçlanan çalışmalarda 

ebeveyne ilişkin değişkenler olarak belirlenen faktörler ebeveynin kaygı seviyesi, özyeterlik becerisi, 

ebeveyn mizaç özellikleri, ebeveyn ego durumları, ebeveynin psikolojik iyi oluş düzeyi, ebeveynin 

çalışma durumu ve öğrenim düzeyi gibi farklı değişkenlerdir. Okul öncesi öğretmenine ve öğretmen 

adaylarına yönelik yapılan çalışmalarda belirlenen amaçlar “öğretmen” başlığında ele alınmaktadır. 

Öğretmenlerin psikolojik iyi oluşları ile diğer değişkenlerin incelenmesinin amaçlandığı üç, 

öğretmenin psikolojik iyi oluşları ile çocuğun psikolojik iyi oluş ilişkisine ilişkin yalnızca bir 

araştırma yapıldığı görülmektedir. Öğretmenin psikolojik iyi oluş düzeyinin incelenmesi amaçlanan 

çalışma sayıların yetersiz olduğu düşünülmektedir. Amaçlar arasında en az oran bir çalışma ile 

model/ölçek geliştirmek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Konuya ilişkin yurt dışından uyarlanan 

ölçeklerin geçerlik ve güvenirliklerin yüksek olmasından dolayı sık kullanılması ve yeni bir ölçek 

geliştirmenin zor bir süreç olmasından dolayı ölçek geliştirmenin amaçlandığı çalışma sayısının az 

olduğu düşünülmektedir. 

Sonuçlara ilişkin bulgular incelendiğinde çocuk, ebeveyn ve öğretmen psikolojik iyi oluşları olarak üç 

ana grup belirlenerek bunların pozitif ve negatif yönde ilişkili olduğu değişkenler saptanmaktadır. 

Çocuğun psikolojik iyi oluşu ile pozitif yönde ilişkili olan değerler arasında en yüksek olan ebeveyne 

ilişkin değer olduğu görülmektedir. Ebeveynin iyi oluşu, eğitim seviyesi, çalışma durumu, olumlu 

ebeveyn kişilik tipi ile olumlu ego durumları ile çocuk psikolojik iyi oluşu arasında pozitif ilişki 

vardır. Çocuğun olumsuz duygu durumu ile düşük psikolojik iyi olma düzeyi ebeveynin iyi olma 

düzeyini de olumsuz etkilemektedir. Ebeveynden sonraki en yüksek değer öğretmene ilişkin değer 

olduğu görülmektedir. Çocuktaki psikolojik iyi oluş ile öğretmenin mesleki kıdem yılı, öğretmenin 
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psikolojik iyi oluş düzeyi, olumlu kişilik tipi-ego durumları arasında pozitif yönde bir ilişki olduğu 

sonucuna bakılarak öğretmenlerin deneyimleri ve iyi olma durumlarının çocuk üzerinde olumlu 

etkileri olduğu düşünülmektedir. Ebeveynin psikolojik iyi oluş düzeyi ile pozitif yönde ilişkili olan 

değişkenler sonucuna bakıldığında yine aynı şekilde ebeveyne ilişkin değişkenlerin yüksek olduğu 

görülmektedir. Ebeveynlerin sosyo-ekonomik düzeyi, evliliklerinden memnuniyet düzeyi, sosyal 

destek alma, öğrenilmiş güçlülük, özyeterlik ve öznel iyi oluş düzeyleri arttıkça psikolojik iyi olma 

düzeyleri artmaktadır. Ayrıca ebeveynin bir işte çalışıyor olması ile psikolojik iyi olma düzeyi 

arasında da pozitif yönde bir ilişki vardır. Çocuğun olumlu davranış göstergeleri ve mizaç 

özelliklerinin ebeveynde psikolojik iyi oluşu arttırdığı sonucuna ulaşılmaktadır. Öğretmenlere ilişkin 

değişkenlere yönelik sonuçlarda psikolojik iyi oluş ile problem çözme, karar verme, yaratıcı ve 

eleştirel düşünme becerilerine sahip olmaları arasında pozitif bir ilişkinin olduğu görülmektedir. 

Ayrıca öğretmenlerin mesleğini severek yapması ve iş yerinde fazladan görev alması da psikolojik iyi 

oluş üzerinde etkilidir. Okul öncesi öğretmenlerinin olumlu yaşam becerilerine sahip olması psikolojik 

iyi olma düzeylerini olumlu etkilemektedir. Psikolojik iyi oluş ile negatif yönde ilişkili olan 

değişkenlere ait sonuçlarda görülmüştür ki çocuğun kaygı ve seviyesi, davranış problemleri arttıkça 

ebeveynin psikolojik iyi olma düzeyinin azaldığı sonucuna ulaşılmaktadır. Çocuktaki psikolojik iyi 

olmanın incelendiği araştırmalarda ise çocuktaki konsantrasyon problemi arttıkça psikolojik iyi olma 

düzeyinin azaldığı görülmektedir. Baskıcı ve otoriter ebeveyn tutumuna sahip ebeveynlerin 

çocuklarının psikolojik iyi oluş düzeyleri azalmaktadır. Annelerle yapılan çalışmada annenin çocukluk 

çağı travması yaşantısının olması kendi psikolojik iyi oluşunu olumsuz etkilemektedir. Ayrıca okul 

öncesi öğretmenlerine yönelik yapılan çocukluk çağı örselenmeleri çalışmasında da görülmüştür ki 

çocukluk çağında örselenme yaşayan bireylerin psikolojik iyi olma düzeyleri düşüktür.  

Bu araştırmada son olarak ele alınan çalışma önerileri kısmı araştırmacıların bulgular sonucunda 

sunduğu çeşitli önerileri kapsamaktadır. Araştırma önerileri incelenmiş ve birbiriyle aynı veya benzer 

olan öneriler belirlenerek gruplandırılmıştır. Öneriler arasında en yüksek oran araştırma konularına 

aittir. Araştırmacılar kendi araştırmalarının sonucundan hareketle ne gibi yeni araştırmaların 

yapılabileceğini, araştırılması tavsiye edilen konu başlıklarını okuyucuya sunmaktadır. Bir diğer 

yüksek oran ise okullarda yapılması önerilen aile eğitimlerine aittir. Araştırmacılar ailelerde psikolojik 

iyi oluşu sağlama, koruma ve arttırmaya yönelik aile eğitimleri ile çocuğun psikolojik iyi olma 

düzeyinin arttırılabileceğini düşünmektedir. Bir diğer öneri ise bilinçlendirme çalışmalarına aittir. 

Çeşitli kurum ve kuruluşlar ile STK’lar aracılığıyla bilinçlendirme çalışmaları yapma, ailelerde ve 

çocuklarda psikolojik iyi oluşun önemine dair farkındalık oluşturma, kamu spotları ve reklamlar ile 

toplumun geneline yönelik psikolojik iyi olma hususunda bilgilendirme çalışmaları yapılması 

önerilmektedir. Bir diğer öneri ise okullarda okul psikolojik danışmanlar ve rehber öğretmenlerin 

sayısını arttırma, PDR uzmanları tarafından verilen öğrenci kişilik hizmetlerinin etkinliğini arttırma, 

rehberlik servislerinin konuyla ilişkili etkinlik çalışmaları ve öğrenci-veli bireysel görüşmelerini 

arttırma gibi PDR hizmetlerine yöneliktir. Öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının hem kendi hem de 

öğrenci psikolojik iyi oluş düzeyini arttırabileceği mesleki gelişim eğitimleri ve hizmet içi eğitimlerle 

etkinliğini artırmak önerilmektedir. Çocuk eğitimleri kategorisinde ise müfredatta yer alan 

kazanımlarda psikolojik iyi oluşu sağlama, koruma ve arttırmaya yönelik içeriklerin oluşturulması ve 

çeşitli etkinliklerle bunun desteklenmesi yer almaktadır. Anne-çocuk sağlığı kategorisinde ise annenin 

psikolojik iyi oluş düzeyini oluşturmak ve korumak için doğum süreci ve sonrasında rutin sağlık 

kontrollerinden geçmesini destekleme, takip etme, çocuğun beslenme sürecine dair bilgilendirme gibi 

sağlık kuruluşları tarafından hizmetlerin verilmesi önerilmektedir. Öneriler arasında en düşük değerin 

baba eğitimlerine ilişkin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Baba eğitimleri ile anne kadar babanın da 

çocuğun büyüme ve gelişim sürecinde aktif rol alması, çocuğun psikolojik iyi oluşunu olumlu 

etkileyecek baba-çocuk ilişkisinin kurulması temeline dayanan eğitimler önerilmektedir. 

 

ÖNERİLER 

Okul öncesi döneme ilişkin psikolojik iyi oluşa ilişkin yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçlara 

göre psikolojik iyi oluş düzeyi farklı değişkenlerle ilişkilidir. Ebeveynin ve öğretmenin psikolojik iyi 

oluş düzeyi çocuğun, çocuğun psikolojik iyi oluş düzeyi de ebeveyn ve öğretmenin iyi oluşunu 
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etkilemektedir. Sağlıklı ve olumlu kişilik yapısı oluşturmak adına okul öncesi dönemden başlayarak 

tüm kademelerde psikolojik iyi oluş üzerinde daha fazla durulmalıdır. Bireyin tüm yaşamını etkileyen 

psikolojik iyi oluşa ilişkin tüm bu bulgular ve değerlendirmeler sonucunda araştırmacılara çeşitli 

öneriler sunulmaktadır. Bu öneriler; okul öncesi dönemle ilişkili psikolojik iyi oluşun farklı 

değişkenlerle ilişkisinin incelendiği araştırmaların artması ve bu araştırmaların incelenerek 

raporlaştırılmasının alan yazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca okul öncesi öğretmenlerine 

ve öğretmen adaylarına yönelik yapılan çalışmaların az olmasından hareketle okul öncesi dönemle 

ilişkili tüm değişkenlere yönelik çeşitli araştırmalar yapılması alandaki eksikliği giderebilir. Çocuklara 

ilişkin yapılan araştırmalarda çocuğun gelişimsel sürecini göz önünde bulundurarak doğrudan 

çocuktan verilerin toplanabileceği ölçeklerin geliştirilmesinin önemli bir eksikliği gidereceği 

düşünülmektedir. Ayrıca okul öncesi dönemle ilişkili araştırmalarda çalışma grubu olarak yalnızca 

babalarla ilgili herhangi bir çalışmaya ulaşılmamıştır. Bu sebeple babaların psikolojik iyi oluş 

düzeylerinin okul öncesi dönem çocukları üzerindeki etkisine yönelik araştırmaların yapılmasının 

alanyazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
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ÖZET 

Bu araştırmanın temel amacı, yetişkinlerde yaşam doyumu ile ölüm kaygısı arasındaki ilişkinin 

incelenmesidir. Ayrıca, yaşam doyumu ve ölüm kaygısının cinsiyet, medeni durum ve yaş gibi 

demografik değişkenlere göre farklılaşma durumlarının da incelenmesidir. Nicel araştırma 

yöntemlerden olan ilişkisel tarama modelinin kullanıldığı çalışmada, yaşları 24 ile 61 arasında 

değişmekte olan, 232’i kadın (%54.5) ve 194’ü erkek (%45.5) olmak üzere toplam 426 gönüllü 

yetişkin birey katılmıştır. Verilerin toplanmasında Yaşam Doyumu Ölçeği, Abdel-Khalek Ölüm 

Anksiyete Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde, Pearson momentler 

çarpımı korelasyonu, basit doğrusal regresyon analizi, bağımsız örneklem için t testi ve tek yönlü 

varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, yaşam doyumu ile ölüm kaygısı 

arasında istatistiksel olarak negatif yönlü ve anlamlı bir ilişkinin olduğu ve yaşam doyumunun ölüm 

kaygısını düşük düzeyde yordamakta olduğu görülmüştür. Demografik değişkenler açısından 

bakıldığında, yaşam doyumunun cinsiyet değişkenine göre farklılaşmadığı, ancak ölüm kaygısının 

cinsiyet değişkenine göre farklılaşmakta olduğu, buna göre kadınların ölüm kaygısı düzeylerinin 

erkeklerinkinden anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu bulunmuştur. Medeni durum değişkenine göre 

ise, yetişkinlerin yaşam doyumu ve ölüm kaygısı düzeylerinde herhangi bir farklılaşmanın olmadığı 

görülmüştür. Yaş değişkeni açısından bakıldığında, 24-35 yaş grubunda olan bireylerin yaşam 

doyumlarının, 36-47 ve 48-61 yaş grubunda bulunan bireylerden anlamlı düzeyde daha düşük olduğu 

saptanmıştır. Son olarak, 48-61 yaş grubunda bulunan bireylerin ölüm kaygısı düzeylerinin, 24-35 ile 

36-48 yaş arasında olan bireylerin kaygı düzeylerinden anlamlı olarak daha düşük olduğu 

bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Yaşam doyumu, ölüm kaygısı, yetişkin birey, medeni durum, yaş, cinsiyet.  

 

ABSTRACT 

The main purpose of this research is to examine the relationship between life satisfaction and death 

anxiety in adults. It is also an examination of the differentiation of life satisfaction and death anxiety 

according to demographic variables such as gender, marital status and age. Relational survey model, 

which is one of the quantitative research methods, was used in the study. Participants consisted of a 

total of 426 voluntary adult individuals, 232 females (54.5%) and 194 males (45.5%), ranging in age 

from 24 to 61. Life Satisfaction Scale, Abdel-Khalek Death Anxiety Scale and Personal Information 

Form were used to collect the data. Pearson product-moment correlation, simple linear regression 

analysis, independent sample t-test and one-way analysis of variance (ANOVA) were used in the 

analysis of the data. According to the results obtained, it was observed that there was a statistically 

negative and significant relationship between life satisfaction and death anxiety, and that life 

satisfaction predicted death anxiety at a low level. In terms of demographic variables, it was found that 
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life satisfaction did not differ according to the gender variable, but death anxiety differed according to 

the gender variable, and accordingly, the death anxiety levels of women were significantly higher than 

those of men. According to the marital status variable, there was no difference in life satisfaction and 

death anxiety levels of adults. In terms of age variable, life satisfaction of individuals in the 24-35 age 

group was found to be significantly lower than those in the 36-47 and 48-61 age groups. Finally, it was 

found that the death anxiety levels of individuals in the age group of 48-61 were significantly lower 

than those of individuals between the ages of 24-35 and 36-48. 

Keywords: Life satisfaction, death anxiety, adult individual, marital status, age, gender. 

 

GİRİŞ 

Ölüm Kaygısı 

Ölüm ve yaşam kavramları birbirine zıt iki kavram olarak görülse de, bunlar hayata anlam katan temel 

değerler olarak ele alınmaktadır (Xie ve Liu, 2022). Ölüm gerçeği, tüm çağlarda ve toplumlarda 

önemli bir olgu olarak görülmüş, kültürel ve dinsel etkenlere bağlı olarak ölümle ilgili farklı 

tanımlamalar yapılmıştır. İnsanlar tarafından ölümün tamamen bir yok oluş olarak algılanmadığı, eski 

çağlardan itibaren sembolik işaretler ve ipuçlarıyla kendini göstermektedir (Karakuş vd., 2012). 20. 

yüzyılın başlarına kadar ölümün psikolojik etkilerine yönelik pek çalışmanın yapılmadığı, Varoluşçu 

psikoloji ekolünün önem kazanmasıyla birlikte doğrudan ölümü ele alan çalışmalarda artış meydana 

geldiği gözlemlenmiştir (Yalom, 2018). Varoluşçular; insanın içinde bulunduğu en büyük ikilemin, 

varoluşun çözemediği fakat yaşamak zorunda olduğu, belki de yaşamın anlamının içinde saklı olduğu 

en büyük gizemin ölüm gerçeği olduğunu düşünmektedirler (Yanbastı, 1996). 

Varoluşçu psikoterapi ekolünün gelişmesiyle birlikte ölüm, ölüm kaygısı, yas danışmanlığı ve ölüm 

korkusu gibi konular önem kazanmaya başlamıştır (Talu, 2017). İnsanın öleceğine dair düşüncelerin 

zihinde olması normal kabul edilmektedir. Ancak bu düşüncelerin günlük hayatı sekteye uğratacak 

düzeyde aşırı ve patolojik bir biçimde olması beklenilmez (Karaca, 2000). Dolayısıyla insanın ruh 

sağlığının dengesinin belirlenebilmesi için ölüme dair düşünce sınırlarının belirlenmesi önemli bir 

etken olarak görülmektedir. Ölüme karşı uyum zorlaştıkça bireyin çevresiyle olan uyumda da 

problemler çıkabilmektedir. Ölüme dair düşünceler kaygıyı arttırmakla birlikte bir noktaya kadar 

olması bireyi hayata bağlamakta, varoluşuna anlam katmaktadır. Ölüm gerçeğinin kabullenilmesi 

olumsuz ve kötümser bir ruh halinden ziyade, yaşamın belli sınırları içinde anlam katmaktadır 

(Yalom, 2018). Nitekim varoluşçulara göre ölümün kabullenilmesinin insanın kalan günlerini daha 

anlamlı değerlendirmeye itecektir (May, 2018).  

Ölüm kaygısı, ölüm ve ölüme ilişkin konularda endişe, korku ve kaygının olması, bireyin kendisinin 

ve dünyasının yok olacağına yönelik inanışları olarak tanımlanabilir (Kastenbaum, 1992). Her ne 

kadar ölüm kaygısı ve korkusu kavramları zaman zaman birbirleri yerine kullanılsa da iki kavram 

arasında ufak da olsa bir fark bulunmaktadır. Ölüm korkusu ölümün korkutucu olduğuna yönelik 

düşünceleri içerirken, ölüm kaygısı tam bir yok olma korkusuna karşılık gelmektedir (Karaca, 2000). 

Alanyazında ölüm kaygısı çok yönlü olarak ele alınmış, ölüm kaygısı; acı duyma korkusu, belirsizlik 

ve yalnızlık korkusu, sevdiklerini kaybetme korkusu, ölümden sonra cezalandırılacağına inanma 

korkusu, bedenin yok olacağına yönelik korkularla ilişkilendirilmiştir (Karaca, 2000).  

 

Yaşam Doyumu 

Alanyazın incelendiğinde ölüm kaygısının birçok faktörden etkilendiği görülmektedir. Hayata karşı 

olumlu tutum olması (Azarian, 2016), cesaretin kırılması (An, vd., 2016), dindarlık (Kıtmer ve 

Köftegül, 2017), kötümserlik (Barnett vd., 2018) ve nevrotiklik algısı (Yıldız ve Bulut, 2018) gibi bir 

çok faktörün ölüm kaygısı üzerinde etkili olduğu görülmüştür. Ölüm kaygısıyla ilişkili olabileceği 

düşünülen diğer bir kavram ise yaşam doyumudur. Yaşam doyumu ile ilgili ilk çalışmalar yapan 

Neugarten’e (1961) göre yaşam doyumu bireyin kendi hayatından beklentileriyle elde ettikleri 

arasındaki fark olarak tanımlamıştır (Saraçlar, 2022). Diener vd., (1985) yaşam doyumunu, bireyin 



6th INTERNATIONAL EDUCATION AND INNOVATIVE SCIENCES CONGRESS 

(November 24-25, 2022 / Burdur Mehmet Akif Ersoy University) 
 

526 

kendi hayatını bilişsel olarak değerlendirip yaşamdan duyduğu genel memnuniyet olarak 

tanımlamıştır. Frankl  (1984) ise, bireyin yaşamın anlamı ve şeması vasıtasıyla anlam bulabileceğini, 

bunun da ölüm kaygısını azaltacağı görüşündedir.  

Varoluşçu kuramcılara göre ölüm gerçeği ile baş etmenin en iyi yollarından biri anlamlı bir hayat 

olarak görülmektedir (Yalom, 2008). Yine varoluşçular, ölüm ile yaşamı bir madalyonun iki yüzü 

olarak görmekte, dolayısıyla ölüm gerçeğinden kaçmak yerine varoluşumuza anlam katan bir gerçek 

olarak görülmektedir (Yalom, 2018). Ölüm farkındalığı, bireyin anlamlı bir hayat yaşaması adına 

güdeleyici bir güç olabileceği ve dolayısıyla yaşam doyumunun ölüm kaygısını anlamlı düzeyde 

azaltacağı öngörülmüştür. Yaşam doyumu yüksek olan bireylerin ölüm gerçeği ile yüzleşerek daha 

kolay başa çıkabildikleri ve ölüm kaygısının daha az sınırlayıcı olarak hayatı daha anlamlı kılması 

nedeniyle (Arslan, 2019), yaşam doyumu ile ölüm kaygısı arasındaki ilişkinin incelenmesi önemli bir 

olgu olarak görülmektedir.  

Ölüm kaygısının, birçok faktörden etkilenen karmaşık bir yapıya sahip olduğu söylenebilir. 

Alanyazında ölüm kaygısı ile yaşam doyumu arasındaki ilişkileri inceleyen çalışmalar bulunmaktadır 

(Arslan, 2019; Tel, 2020; Xie ve Liu, 2022). Ancak bu ilişkide cinsiyet, yaş ve medeni durum gibi 

değişkenlerin etkisini ele alan çalışmaların yetersiz olduğu ve mevcut bulguların birbirini destekler 

nitelikte sonuçlarının olmadığı görülmüştür. Bu çalışmada ise alanyazındaki bu eksikliği gidermek 

amacıyla yetişkinlerde yaşam doyumunun ölüm kaygısı üzerindeki etkisi ile yaşam doyumu ve ölüm 

kaygısının cinsiyet, yaş ve medeni durum gibi demografik değişkenlere göre farklılaşma durumunun 

incelenmesi hedeflenmiştir. Bu yönüyle araştırmanın özgün olduğu ve alanyazına katkı sağlayacağı 

yönündedir. 

 

YÖNTEM 

Araştırmanın Modeli 

Bu çalışma, yetişkinlerde yaşam doyumu ve ölüm kaygısı arasındaki ilişkiyi inceleyen ilişkisel tarama 

modelinde betimsel bir araştırmadır. İlişkisel tarama modeli; değişkenler arasında ilişkinin olup 

olmadığını veya değişkenlerin düzeylerine göre farklılık olup olmadığını incelemektedir (Erkuş, 

2021).  

 

Katılımcılar 

Araştırmanın katılımcıları, yaşları 24 ile 61 arasında değişmekte olan (ortalama=36,3, Ss=6,1), 232’i 

kadın (%54.5) ve 194’ü erkek (%45.5) olmak üzere toplam 426 gönüllü yetişkin bireyden 

oluşmaktadır. Uygun örnekleme yönteminin kullanıldığı bu çalışmada, katılımcılara “Google Form” 

üzerinden hazırlanan anket bataryası çevrimiçi mesaj olarak ulaştırılmış ve katılımcılar da bu ölçekleri 

doldurduktan sonra yine internet aracılığıyla araştırmacılara göndermişlerdir. Katılımcılara ait 

demografik bilgiler Tablo 1’de verilmiştir. 

 

Tablo 1. Katılımcılara Ait Demografik Bilgiler 

Demografik Değişken Gruplar N % Toplam 

Cinsiyet Kadın 

Erkek 

232 

194 

   54.5 

   45.5 

426 

Yaş 24-35     145   34.04 426 
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36-48 

48-61 

    176 

    105 

  41.31 

  24.65 

 

 

Medeni Durum Bekâr 

Evli 

190 

236 

  44.60 

  55.40 

426 

Eğitim Düzeyi     İlkokul 

    Ortaokul 

    Lise 

    Üniversite 

    9 

    35 

    83 

    299 

  2.11 

  8.22 

  19.48 

  70.19 

426 

Gelir Durumu     Düşük 

    Orta 

    İyi 

    Çok İyi 

    92 

    291 

    41 

    2 

  21.58 

  68.30 

  9.62 

  .5 

426 

 

 

Veri Toplama Araçları: 

Yaşam Doyumu Ölçeği: Diener vd. (1985) tarafından geliştirilen Yaşam Doyumu Ölçeğinin Türkçeye 

uyarlaması Dağlı ve Baysal (2016) tarafından yapılmıştır. Ölçek 5 madde, tek boyut ve 7’li likert tipili 

olarak düzenlenmiştir. Uyarlama çalışmalarında yapılan güvenirlilik analizlerinde Cronbach alpha iç 

tutarlılık katsayısı .88, test tekrar test güvenirliliği ise .97 olarak bulunmuştur. Mevcut çalışma için 

yapılan güvenirlilik analizi sonucunda Cronbach alpha katsayısının .82 ve madde toplam 

korelasyonları ise .31 ile .68 aralığında bulunmuştur. 

Abdel-Khalek Ölüm Anksiyete Ölçeği: Abdel-Khalek (2004) tarafından Müslüman toplulukların 

kültürüne uygun olarak geliştirilen ölçeğin Türkçeye uyarlaması Sarıçiçek Aydoğan vd., (2015) 

tarafından yapılmıştır. 5’li likert tipli olarak düzenlenen ölçekte toplam 20 madde ve 5 alt boyut 

bulunmaktadır Ölçeğin uyarlama çalışmalarında Cronbach alfa katsayısı .86 olarak hesaplanmıştır. 

Mevcut çalışma için yapılan güvenirlilik analizi sonucunda Cronbach alpha katsayısının .89 ve madde 

toplam korelasyonları ise .24 ile .65 aralığında bulunuştur. 

Kişisel Bilgi Formu: Katılımcıların cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim düzeyi ve gelir durumlarını 

içeren demografik bilgilerin olduğu bir formdur. 

Verilerin Analizi: Veriler SPSS 24 paket program aracılığıyla analiz edilmiştir. Çalışma kapsamında 

kullanılan ölçeklerin güvenirliliği Cronbach alfa değeri ile incelenmiştir. Ardından veri setinin frekans 

değerleri kontrol edilmiştir. Veri normallik varsayımları için her iki ölçek ve alt boyutlarına ait 

basıklık ve çarpıklık değerlerine bakılmıştır. Ardından betimleyici istatistiklerden minimum, 

maksimum, ortalama, standart sapma değerleri incelenmiştir. Araştırmada Pearson momentler çarpımı 

korelasyonu, basit doğrusal regresyon analizi, bağımsız örneklem için t testi ve tek yönlü varyans 

analizi (ANOVA) kullanılmıştır. 
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BULGULAR 

Değişkenlere ait korelasyonel ilişki, ortalama değerler, standart sapma, çarpıklık ve basıklık değerleri 

Tablo 2’de verilmiştir.  
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Tablo 2. Değişkenler Arasındaki Korelasyonel İlişki ve Betimsel İstatistikler 

 1 2 

1. Yaşam Doyumu 1  

2. Ölüm Kaygısı -.33** 1 

  X̄ 2.63 2.26 

S     SS .85 .80 

 Çarpıklık .11 .04 

       Basıklık -.47 -.34 

N=426, **p< .01 *p<.05 

 

Tablo 2’de verilen bulgulara bakıldığında, katılımcıların yaşam doyumu ile ölüm kaygısı düzeyleri 

arasında istatistiksel olarak anlamlı ve negatif yönlü bir ilişkinin olduğu görülmüştür (r=-.33, p<.01). 

Çarpıklık ve basıklık değerlerine bakıldığında ise, her iki ölçek ve alt boyutlarına ait değerler ±1 

aralığında olduğundan verilerin normal dağıldığı (Büyüköztürk, 2019) kabul edilmiştir. 

Ölüm kaygısının yaşam doyumu tarafından yordanmasına ilişkin yapılan basit doğrusal regresyon 

analizi sonuçları Tablo 3’te verilmiştir.  

 

Tablo 3. Ölüm Kaygısının Yaşam Doyumu Tarafından Yordamasına İlişkin Basit Doğrusal Regresyon 

Analizi Sonuçları 

Değişken B S.s. B t P 

Sabit 42.12 3.93  

-.19 

10.53 .000 

Yaşam Doyumu .502 .157 3.09 .030 

 

Tablo 3’de görüldüğü üzere, yapılan basit doğrusal regresyon analizi sonucunda yaşam doyumunun 

ölüm kaygısını düşük düzeyde yordamakta olduğu görülmüştür (R= .19, R2=.030, p<.01). 

Yetişkinlerde yaşam doyumu ve ölüm kaygısının cinsiyet ve medeni durum değişkenlerine göre 

farklılaşıp farklılaşmadığına yönelik yapılan bağımsız örneklem t testi sonuçları Tablo 4’te verilmiştir.  
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Tablo 4. Yetişkinlerin Yaşam Doyumu ve Ölüm Kaygısı Puanlarının Cinsiyet ve Medeni Durum 

Değişkenlerine Göre Bağımsız Örneklem t Testi Sonuçları 

Değişken Cinsiyet N x̄ Ss Sd t p 

Yaşam 

Doyumu 

Kadın 

Erkek 

232 

194 

2.52 

2.64 

.65 

.66 

424 1.63 .13 

Ölüm Kaygısı Kadın Erkek 232 

194 

2.41 

2.13 

.51 

.46 

424 -2.48 .03* 

Değişken Medeni 

Durum 

N x̄ Ss Sd t p 

Yaşam 

Doyumu 

Bekâr 

Evli 

190 

236 

2.67 

2.60 

.59 

.56 

424 -.33 .22 

Ölüm Kaygısı Bekâr 

Evli 

190 

236 

2.21 

2.27 

.46 

.47 

424 .57 .09 

 

Tablo 4’ de görüleceği üzere, yetişkinlerin yaşam doyumlarının cinsiyet değişkenine göre anlamlı 

olarak farklılaşmadığı (t(424)=1.63, p>.05), ancak ölüm kaygısının cinsiyet değişkenine göre anlamlı 

olarak farklılaşmakta olduğu görülmüştür (t(424)=-2.48; p<.05). Buna göre kadınların ölüm kaygısı 

puanlarının, erkeklerin ölüm kaygısı puanlarından anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu 

bulgulanmıştır. 

Yine yetişkinlerde yaşam doyumu ve ölüm kaygısının medeni durum değişkenine göre farklılaşıp 

farklılaşmadığını belirlemek için yapılan bağımsız örneklem t testi sonucuna göre (Tablo 4); medeni 

durum değişkeninin yaşam doyumu (t(424)=-.33, p>.05) ve ölüm kaygısında (t(424)=.57, p>.05) anlamlı 

bir farklılaşma yaratmadığı bulgulanmıştır. 

Yetişkinlerin yaşam doyumu ve ölüm kaygısı düzeylerinin yaş değişkenine göre anlamlı farklılık 

gösterip göstermediğinin belirlenmesi amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi sonuçları Tablo 5’te 

verilmiştir.  

 

Tablo 5. Yetişkinlerin Yaşam Doyumu ve Ölüm Kaygısı Puanlarının Yaş Değişkenine Göre Tek 

Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Testi Sonuçları. 

Değişken Yaş N x̄ Ss F p 

 

Yaşam Doyumu 

24-35 

36-48 

48-61 

145 

176 

105 

2.12 

2.65 

2.74 

.80 

.81 

.83 

2.73 .04 

 

Ölüm Kaygısı 

24-35 

36-48 

48-61 

145 

176 

105 

2.34 

2.02 

2.29 

.82 

.76 

.80 

2.02 .03 

Tablo 5’de görüldüğü üzere, yaş değişkenin yetişkinlerin hem yaşam doyumunda (F= 2.73; p<.05) 

hem de ölüm kaygısında (F= 2.02; p<.55) anlamlı bir farklılık yarattığı görülmüştür. Bu farklılığın 

hangi yaş grupları arasında olduğuna yönelik yapılan Tukey testi sonuçları Tablo 6’da verilmiştir. 
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Tablo 6.Yetişkinlerin Yaş Gruplarına Göre Yaşam Doyumu ve Ölüm Kaygılarına Ait Tukey 

Sonuçları 

Bağımlı Değişken (I) KY (J) KY Ortalamalar 

Arası Fark (I-J) 

P 

Yaşam Doyumu 24-35 

24-35 

36-47 

48-61 

.17901* 

16545* 

.04 

.04 

Ölüm Kaygısı 48-61 

48-61 

24-35 

36-47 

.21876* 

20841* 

.04 

.04 

Tablo 6’da yapılan Tukey testi sonuçlarına göre, 24-35 yaş aralığında olan bireylerin yaşam 

doyumlarının 36-47 ve 48-61 yaş gruplarında bulunan bireylerin ortalamalarından anlamlı düzeyde 

daha düşük olduğu görülmüştür. Ölüm kaygısının ise 48-61 yaş grubunda, 24-35 ve 36-47 yaş 

grubunda bulunan bireylerin ortalamalarından anlamlı derecede daha düşük olduğu görülmüştür. 

 

Tartışma 

Bu araştırma kapsamında, yetişkinlerde yaşam doyumu ile ölüm kaygısı arasındaki ilişkinin 

incelenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca yaşam doyumu ve ölüm kaygısının cinsiyet, medeni durum ve yaş 

değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı da incelenmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara 

göre, yetişkinlerde yaşam doyumunun ölüm kaygısıyla negatif yönlü anlamlı ilişkisinin olduğu ve 

yaşam doyumunun ölüm kaygısını düşük düzeyde yordadığı görülmüştür. Alanyazına bakıldığında, bu 

çalışma bulguları ile benzer olarak yaşam doyumu ile ölüm kaygısı arasında anlamlı ilişkilerin olduğu 

görülmektedir (Arslan, 2019; Azarani vd., 2016; Tel vd., 2020; Xie ve Liu, 2022). Çalışmada, yaşam 

doyumu ile ölüm kaygısı arasında anlamlı ilişki olmasına rağmen, yaşam doyumunun ölüm kaygısını 

yordama düzeyinin düşük olduğu görülmektedir. Bu konuda ölüm kaygısını yordamakta olan başka 

değişkenlerin etkisinin olabileceği söylenebilir. Ölüm kaygısının benlik bütünlüğü, sosyokültürel 

etken, cinsiyet, dini inanç, yaşam deneyimi gibi farklı faktörlerden etkilendiği bilinmektedir (Azeem 

ve Naz., 2015). Türk toplum yapısı gereği ölüme ve ölüme yönelik olgulara büyük önem 

verilmektedir. Aileden birinin ölümü ya da sevilen birinin kaybedilmesi durumunda yas ve dini 

ritüeller önemsenmektedir. Bunun da ölüm kaygısına etki edebileceği düşünülmektedir. Özellikle 

ölümden sonraki hayata inanma, mezarlık ziyaretleri, ölüyü anma, taziyeler gibi geleneklerin olması 

ölüm kaygısını azaltmada etkili olabileceği düşülmektedir. 

Ölüm kaygısı algısının insanlar üzerindeki etkilerinin farklı psikolojik tepkilerinin olduğu 

bilinmektedir (An vd., 2018). Ölüm kişiliğin son bulması, yok olma olarak görenler için, hayatı ve 

ilişkileri kesip bitiren bir olgu olarak görülmektedir. Bu da bu kişilerde ölüm kaygısının yüksek 

olmasına neden olmaktadır. Hâlbuki yaşam ve ölümün bir bütün olarak algılanması yaşamı daha 

anlamlı kılarak bir bütünlük sağlamaktadır (Hökelekli, 2008). Bireyin kendisinin ve hayatı 

kabullenmenin ön koşullarından biri de ölümün yaşamın bir parçası olarak kabul edilmesidir. Ölüm 

gerçeğinin tam olarak kabul edilmesinin ruh sağlığının gerçek anlamıyla oluşmasında temel etken 

olarak görülmektedir (Malpas ve Soloman, 2017). İnsanda belli bir miktarda ölüm düşüncesinin 

olması normal kabul edilebilir, ancak bu düşüncelerin aşırı, ölçüsüz ve patolojik olması ruh sağlığını 

olumsuz etkilemektedir (An vd., 2018). Dolayısıyla yaşam doyumunun da olabilmesi için ölüm 

kaygısının belli bir seviyede olması gerektiği düşünülmektedir. 

Demografik değişkenler açısından bakıldığında, yaşam doyumunun cinsiyet değişkenine göre 

farklılaşmadığı, ancak ölüm kaygısının cinsiyet değişkenine göre farklılaşmakta olduğu görülmüştür. 

Buna göre kadınların ölüm kaygısı düzeyleri erkeklerin ölüm kaygısı düzeylerinden anlamlı derecede 

daha yüksek olduğu görülmüştür. Alanyazına bakıldığında kadınların ölüm kaygılarının yüksek 

olduğuna yönelik çalışmalar bulunmaktadır (Arslan, 2019; Bulut ve Kuşat, 2018). Kadınların ölüm 

kaygılarının daha yüksek olması, duygusal açıdan daha incinebilir olmalarından kaynaklanıyor 
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olabilir. Medeni durum değişkenine bakıldığında ise, evli ya da bekâr olmanın yaşam doyumu ve ölüm 

kaygısında anlamlı bir farklılık yaratmadığı görülmüştür. Alanyazında yaşam doyumu ve ölüm 

kaygısının medeni durum değişkeniyle ilişkisine yönelik yapılan çalışmalara bakıldığında, 

çalışmaların genelinde medeni durum değişkenin yaşam doyumu ve ölüm kaygısı üzerinde anlamlı bir 

etkisinin olmadığı yönünde bulgular bulunmaktadır. Enkvist vd., (2012), Işıktaş vd., (2022) ve 

Saraçlar vd., (2022) tarafından yapılan çalışmalarda medeni durum değişkenin yaşam doyumunu 

anlamlı düzeyde farklılaştırmadığı, Örsal vd., (2012) ve Öztürk vd., (2012) tarafından yapılan 

çalışmalarda medeni durum değişkeni ile ölüm kaygısı arasında anlamlı düzeyde ilişkinin olmadığı 

görülmüştür. Son olarak yaş değişkenine göre hem yaşam doyumunda hem de ölüm kaygısında 

anlamlı düzeyde farklılaşmanın olduğu görülmüştür. Buna göre, 24-35 yaş aralığında olan bireylerin 

yaşam doyumlarının, 36-47 ve 48-61 yaş grubunda olan bireylerin yaşam doyumlarından anlamlı 

düzeyde daha düşük olduğu görülmüştür. Yine, 48-61 yaş aralığındaki bireylerin ölüm kaygısı 

düzeylerinin, 24-35 ve 36-47 yaş grubundaki bireylerin ölüm kaygısı düzeylerinden anlamlı derecede 

daha düşük olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Alanyazına bakıldığında yaş değişkenine göre yaşam 

doyumunun farklılaştığı yönünde bulgular mevcuttur. Xie ve Liu (2022) tarafından yapılan çalışmada 

yaşın hem yaşam doyumu hem de ölüm kaygısıyla anlamlı ilişkisi olduğu, yaş ilerledikçe ölüm 

kaygısının azaldığı ve yaşam doyumunun arttığı bulgulanmıştır. Bazı çalışmalarda (Işıktaş vd., 2022; 

Saraçlar  vd., 2022)  ise, yaşam doyumu ile yaş arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışmada yetişkinlerde yaşam doyumu ile ölüm kaygısı arasındaki ilişki ve  bu ilişkide cinsiyet, 

yaş ve medeni durum değişkenlerin etkisi incelenmiştir. Yapılan çalışma neticesinde yaşam doyumu 

ile ölüm kaygısı arasında negatif yönlü ve anlamlı ilişki bulunmuştur. Yaşam doyumunun cinsiyet ve 

medeni durum değişkenlerine bağlı olarak farklılaşmadığı, yaş değişkenine göre farklılaştığı 

görülmüştür. Buna göre yaş yükseldikçe yaşam doyumunun da artmakta olduğu görülmüştür. Ölüm 

kayısında ise medeni durum değişkenine göre herhangi bir farklılaşmanın olmadığı, cinsiyet ve yaş 

değişkenlerinde anlamlı düzeyde farklılaşmanın olduğu görülmüştür. Kadınların ölüm kaygıları, 

erkeklerin ölüm kaygılarından anlamlı derecede yüksek olduğu ve yaş yükseldikçe ölüm kaygısının 

azalmakta olduğu görülmüştür. Yaşam doyumu ve ölüm kaygısının çok yönlü yapılar olduğu ve bu 

yapıların birçok değişkenden etkilenmekte olduğu düşünülmektedir. Dolayısıyla gerek yaşam 

doyumunun ve gerek ölüm kaygısının incelenmesinde çalışılan iş ortamı, gelir düzeyi, sosyo-

demografik değişkenler gibi faktörlerin etkisi incelenmesi önerilebilir. Yine yaşam doyumunun ölüm 

kaygısını yordamasına yönelik çalışmalarda benlik saygısı, öz-yeterlilik, hayatın anlamı ve maneviyat 

gibi faktörlerin etkisine bakılması önerilebilir. 
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ÖZET 

Önleyici ve gelişimsel psikolojik destek hizmetleri ülkemizde son yıllarda yaygın hale gelmiştir. 

Bireylerin kendi psikolojik süreçlerinin ardındaki nedenleri ve etkenleri doğru analiz etmeleri ve 

farkındalık kazanmaları ise önleyici ve gelişimsel tüm yaklaşımların temel amacıdır. Bireylerin kendi 

problemlerine çözüm bulabilmeleri ve yaşam doyumlarını arttırabilmeleri için gerekli kişisel ve 

kişilerarası bilgi ve becerileri edinebilmeleri için aldıkları sistematik bir eğitim sürecinden oluşan 

psiko-eğitim programlarının psikolojik danışma sürecinin eğitsel, önleyici ve gelişimsel yönlerine 

tatminkâr cevaplar verdiği yapılan uygulamalar neticesinde de ortaya çıkmaktadır. Bu anlamda farklı 

eğitim kademelerinde çalışan psikolojik danışman adaylarının psiko-eğitim uygulamalarının nasıl 

hazırlanıp uygulanacağı ile ilgili bilgi ve beceri sahibi olmaları önemli görülmektedir. Bu temel 

gerekçeler doğrultusunda bu çalışmada, daha önce üniversite öğrencileri üzerinde uygulanan ve 

bilişsel davranışçı yaklaşım temelli geliştirilen Çevrimiçi Karar Verme Becerisi Psiko-Eğitim 

Programının tüm aşamalarının ve içeriğinin analiz edilmesi ve psiko-eğitim uygulayıcılarına 

uygulamaya yönelik somut ve gerekli bilgilerin kazandırılması amaçlanmıştır. Araştırmada nitel 

araştırma yöntemlerinden doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Verilerin analizinde ise içerik 

analizi kullanılmıştır. Bulgular, programda yer alan yazılı ve görsel dokümanların uygulama 

öncesinde, uygulama esnasında ve sonrasında uygulayıcıların bir psiko-eğitim programında üzerinde 

durmaları gereken genel temaları ortaya çıkarmaktadır. Bu kapsamda bir psiko-eğitim uygulaması 

öncesinde programın amaçları ve kullanılacak yöntem ve teknikler başlıklı temalar ön plana 

çıkmaktadır. Uygulama esnasında genel olarak programın işlevi ve katılımcıların süreç boyunca 

programda eksik gördükleri hususlar ile ilgili nasıl öneriler getirdikleri ana başlıklar olarak ön plana 

çıkmaktadır. Program bitiminde ise müdahalenin katılımcılarda nasıl etki bıraktığı teması 

belirginleşmektedir. Ancak, gerek bu programın üniversite öğrencileri üzerinde uygulanması gerekse 

çevrimiçi bir program olmasının sınırlılık teşkil ettiği, bu açıdan farklı okul kademelerinde ve yüz 

yüze yapılan farklı psiko-eğitim programlarına ait yazılı ve görsel dokümanların incelenmesinin de 

psiko-eğitim uygulayıcılarına önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.  

Anahtar Sözcükler: Çevrimiçi psiko-eğitim, doküman analizi, üniversite öğrencileri  

 

ABSTRACT 

Preventive and developmental psychological support services have become widespread in our country 

in recent years. The main purpose of all preventive and developmental approaches is for individuals to 

correctly analyze the reasons and factors behind their own psychological processes and to gain 

awareness. It is also revealed as a result of the practices that psycho-educational programs, which 

consist of a systematic training process that individuals receive in order to find solutions to their own 

problems and to increase their life satisfaction, provide satisfactory answers to the educational, 
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preventive and developmental aspects of the psychological counseling process. In this sense, it is 

considered important that psychological counselor candidates working at different educational levels 

have knowledge and skills about how to prepare and implement psycho-educational practices. In line 

with these basic reasons, in this study, it is aimed to analyze all the stages and content of the Online 

Decision-Making Skills Psycho-Training Program, which was previously applied on university 

students and developed on the basis of a cognitive behavioral approach, and to provide psycho-

education practitioners with concrete and necessary information about the application. In the research, 

document analysis method, one of the qualitative research methods, was used. Content analysis was 

used in the analysis of the data. The findings reveal the general themes that practitioners should focus 

on in a psycho-education program before, during and after the implementation of the written and 

visual documents in the program. In this context, the aims of the program and the methods and 

techniques to be used before a psycho-education practice come to the fore. During the implementation, 

the main topics are the function of the program in general and how the participants made suggestions 

about the issues they saw in the program during the process. At the end of the program, the theme of 

how the intervention affects the participants becomes clear. However, it is thought that both the 

application of this program on university students and the fact that it is an online program are limited, 

and in this respect, examining the written and visual documents of different psycho-education 

programs at different school levels and face-to-face will provide important contributions to psycho-

education practitioners. 

Keywords: Online psycho-education, document analysis, university students 

 

GİRİŞ 

Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri bireylerin gelişimsel ve uyum süreçlerinin sağlıklı bir 

şekilde ilerlemesi için önleme, geliştirme ve iyileştirme gibi müdahale alanlarında yürütülmektedir. Bu 

çerçevede bireylerin sosyal, duygusal ve eğitsel ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenmektedir 

(Yeşilyaprak, 2016). Özellikle günümüzde toplumsal değişimlerin yarattığı problemler bireylerin 

gelişim süreçlerinde birçok engelle karşılaşmalarına ve sosyal, duygusal problemler yaşamalarına 

neden olmaktadır. Bu durumda psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinde önleyici ve gelişimsel 

yaklaşımların gerekliliği ön plana çıkmaktadır (Conyne, 2013). Önleyici ve gelişimsel yaklaşımlar, en 

büyük etkiyi çocukluk ve ergenlik dönemlerindeki bireyler üzerinde göstermektedir. Bu yüzden okul 

ortamlarının bireylerin gelişim süreçlerinde yaşadıkları uyum ve davranış problemlerinin engellenmesi 

ve sorunlara hızlı bir şekilde müdahale edilmesi noktasında uygun ortamlar olduğu düşünülmektedir. 

Bu da okul ortamlarında önleyici psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin önemini ortaya 

koymaktadır (Savi Çakar, 2018). Okullarda planlı ve programlı bir şekilde yürütülecek önleyici 

psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin, öğrencilerin psiko-sosyal uyumlarını arttırma ve 

davranış sorunlarını önlemede koruyucu ruh sağlığı açısından büyük önem taşıdığı düşünülmektedir 

(Gültekin, 2010). Önleyici yaklaşımların bu çerçevede, bireylerin gelişim evrelerini sağlıklı bir şekilde 

tamamlamada, uyum sorunlarını çözebilmede ve yaşam döngüsünde karşılaştıkları sorunların duygusal 

ve davranışsal problemlere yol açmasını engellemede önemli bir rolü olduğu görülmektedir.  

Önleyici ve gelişimsel psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri tek bir bireye odaklanma yerine 

birçok bireye odaklanma ve sistematik bir yaklaşımla sorunları ele alma gibi nitelikler taşımaktadır. 

Önleyici ve gelişimsel psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri temel önleme (birincil), ikincil 

önleme ve üçüncül önleme olarak üç düzeyde ele alınmaktadır. Temel önlemede tüm bireylerin 

herhangi bir sorun yaşamadan önce güçlendirilmesi, ikincil önlemede risk gruplarında bulunan 

bireylerin güçlendirilmesi, üçüncül önlemede de sorun yaşayan bireylerin sorunları ile baş 

edebilmeleri amaçlanmaktadır (Hage ve Romano, 2010). Önlemede hangi düzeyde daha çok hizmet 

verileceği de okul kademesine göre şekillenmektedir. Bu kapsamda, henüz gelişimsel ve uyum 

sorunlarının çok fazla belirginleşmediği okul öncesi ve ilkokul dönemlerini kapsayan erken yıllarda 

temel önleme hizmetlerine ağırlık verilmesi, gelişimsel ve uyum sorunlarının daha fazla görülmeye 

başladığı ortaokul ve lise kademelerinde ise ikincil ve üçüncül önleme hizmetlerine ağırlık verilmesi 

gerekmektedir (Baker, 2011). Okul ortamlarında sunulan bu önleme hizmetlerinin etkililiği sadece 

bilgi vermeye yönelik değil, daha çok beceri geliştirme, davranış değiştirme gibi yaşantısal 
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yöntemlerle sağlanabilmektedir (Herbert ve Lohrmann, 2011). Bireylerin sorunlarına çözüm 

bulabilmeleri ve uyum problemlerini çözebilmeleri için gerekli kişisel ve kişilerarası becerileri 

edinebilmeleri için aldıkları sistematik bir eğitim sürecinden oluşan psiko-eğitim programları, 

yaşantısal bir süreç sağlayarak bireylerin mevcut problemlerini tanımasını ve oluşabilecek psiko-

sosyal problemlerinin önüne geçmesini amaçlayan yöntemlerden birisidir (Çivitçi, 2020). Psiko-eğitim 

programlarının psikolojik danışma sürecinin eğitsel, önleyici ve gelişimsel yönlerine tatminkâr 

cevaplar verdiği yapılan uygulamalar neticesinde de ortaya çıkmıştır (Brown, 2020; Çivitçi,2020). 

Başlangıçta hastane ortamları ile sınırlı kalan psiko-eğitim çalışmaları giderek okullarda da 

yaygınlaşmıştır. Psiko-eğitim gruplarında, katılımcıların birbirleri ile etkileşimlerinden ziyade, 

program amaçları doğrultusunda öğretilen bilgi ve becerileri edinebilmeleri amaçlanmaktadır. Psiko-

eğitimin geliştirici ve önleyici özelliği göz önünde bulundurulduğunda, özellikle çocuklar ve ergenler 

için faydalı bir uygulama olduğu düşünülmektedir (Çivitçi, 2020). Bu açıdan psiko-eğitim 

programlarının farklı okul kademelerinde yaygın olarak kullanılmasının önleyici ve gelişimsel 

psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinde önemli bir yeri olduğu düşünülmektedir. Burada psiko-

eğitim uygulamalarının nasıl hazırlanacağı ve yürütüleceği konusu ön plana çıkmakta ve uygulayıcının 

psiko-eğitim konusunda mesleki bilgisi ve yeterlilikleri önem arz etmektedir (Çivitçi, 2020). 

Psikolojik danışma ve rehberlik alanında özellikle lisans eğitiminde önleyici ve gelişimsel 

yaklaşımların nasıl uygulanacağı ile ilgili somut becerilerin edinilmediği, bu yüzden okul ortamlarında 

psikolojik danışmanların önleyici hizmetler yerine daha çok müdahale hizmetlerini sundukları 

görülmektedir (Baker, 2011). Önleyici ve gelişimsel psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin 

okul ortamında uygulanmasında en önemli sorumluluk okul psikolojik danışmanlarına düşmektedir. 

Bu anlamda farklı eğitim kademelerinde çalışan psikolojik danışman adaylarının psiko-eğitim 

uygulamalarının nasıl hazırlanıp uygulanacağı ile ilgili bilgi ve beceri sahibi olmaları önemli 

görülmektedir. Psikolojik danışman eğitiminde daha önce yapılan uygulamalı araştırma sonuçlarının 

önemli bir yeri bulunmaktadır. Çünkü araştırma sonuçlarının psikolojik danışmanlara uygulamalarında 

bir yol gösterici görevi göreceği düşünülmektedir (Heppner vd., 2015). Bu vesileyle psiko-eğitim 

programı hazırlayıp uygulayacak psikolojik danışmanlara somut bir çerçeve belirlemek için bu 

çalışmada, daha önce hazırlanıp uygulanan Karar Verme Becerisi Psiko-Eğitim Programının Karar 

Verme Stilleri Üzerindeki Etkisi araştırma raporunun ve araştırma raporunda yer alan görüşme 

dokümanlarının psiko-eğitim programı süreçlerinin nasıl hazırlanacağı ve uygulamanın nasıl 

yapılacağı çerçevesinde incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt 

aranmıştır. 

1. Bir psiko-eğitim programının hazırlanmasında öne çıkan hususlar nelerdir? 

2. Bir psiko-eğitim programının uygulanması esnasında öne çıkan hususlar nelerdir? 

3. Bir psiko-eğitim programının sonucunda öne çıkan hususlar nelerdir? 

 

YÖNTEM 

Bu araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi yöntemi ile yürütülmüştür. Doküman 

analizi yönteminde temel amaç yazılı, görsel ve işitsel verilerin araştırılmak istenen konu çerçevesinde 

incelenmesi ve analiz edilmesidir (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Doküman analizinde de diğer nitel 

yöntemler gibi, veriden anlam çıkarma, kategorilere, temalara ayırma ve yorumlama amaçlanmaktadır 

(Corbin ve Strauss, 2008). Bu çalışmada da Karar Verme Becerisi Psiko-Eğitim Programının Karar 

Verme Stilleri Üzerindeki Etkisi araştırma raporu psiko-eğitim programı hazırlama ve uygulama 

süreçlerinin nasıl olduğu bağlamında incelenmiştir. Doküman analizinde veriler içerik analizi yoluyla 

kategorilere ve ana temalara sınıflandırılarak daha organize ve anlamlı hale getirilmektedir 

(Labuschagne, 2003). Bu çalışmada, Karar Verme Becerisi Psiko-Eğitim Programının Karar Verme 

Stilleri Üzerindeki Etkisi araştırma raporu ve aynı araştırmada elde edilen görüşme verileri incelenmiş 

ve elde edilen veriler psiko-eğitim programı hazırlama ve uygulama süreçleri baz alınarak kategorilere 

ve temalara indirgenmiştir.  
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BULGULAR 

Araştırma kapsamında incelenen Karar Verme Becerisi Psiko-Eğitim Programının Karar Verme 

Stilleri Üzerindeki Etkisi araştırma raporunun ve görüşme dokümanlarının analizi neticesinde elde 

edilen bulgular, araştırma sorularına göre sırası ile özetlenmiş ve açıklanmıştır. “Bir psiko-eğitim 

programının hazırlanmasında öne çıkan hususlar nelerdir?” sorusuna cevap bulmak için araştırma 

raporunda ve görüşme dokümanlarında yer alan pisko-eğitim programı hazırlanmadan önce 

katılımcıların programın içeriğine ve yürütülmesine ilişkin görüşleri kısmı içerik analizine tabi 

tutulmuştur. Bu doğrultuda elde edilen bulgular katılımcıların bir psiko-eğitim programı hazırlamada 

program amaçları ve programda kullanılacak yöntem ve teknikler temalarını ön plana çıkardıkları 

görülmüştür. Elde edilen kategoriler, temalar ve katılımcı ifadeleri Tablo 1’de gösterilmektedir. 

Tablo 1 

Psiko-Eğitim Programı Hazırlamada Öne Çıkan Hususlara İlişkin Temalar, Kategoriler ve İfadeler 

Temalar Kategoriler Katılımcı İfadeleri 

Amaçlar 

Bilişsel 

Amaçlar 

Duygusal 

Amaçlar 

Davranışsal 

Amaçlar 

K2: “Bu programa hislerim, düşüncelerim ve bazı sevmediğim 

davranışlarım değişsin diye katılmak istiyorum” 

K3: “Hayatıma daha düşünerek yön vermek isterdim”  

K4:  “Sanki düşünmeden hareket ettiğim için hayatım istediğim 

gibi değil, düşünerek hareket etmek istiyorum” 

K8: “ Duygularımı sanki tanımlayamıyorum, keşke duygularımı 

daha iyi ifade edebilsem” 

K6: “Olumsuz duygularımı kontrol edebilsem keşke ya da baş 

edebilsem” 

K 7: “Daha atılgan olsaydım ve çekingen davranışlarım olmasaydı 

kendimi çok daha iyi hissederdim” 

K10: “ Bence böyle programların sonunda davranışlarımız 

değişmeli, çünkü onlar değişmeyince duygularımız da değişmiyor” 

Yöntem ve 

Teknikler 

Örnek Olay 

Soru-Cevap 

Ev Ödevi 

Kitap Okuma 

Model Alma 

K1: “Örnek olay verip, yalnız başına düşünmeyi teşvik ederdim. 

Kendi yaşadığı bir olayı yazıp yeni kararlar aldırma çalışması 

yaptırırdım.” 

K 3: “Örnekleri günlük hayattan verirdim. Eğitime katılanlarla 

soru-cevap yapardım. Alıştırma uygulama verirdim. Karşılıklı 

etkileşim sağlardım.”  

K4: “Herkesin geçmiş deneyimlerinden bahsettiği bir oturum 

yapılabilir. Farkındalık kazandırmaya çalışırdım. Ev ödevlerinin 

sıklığını arttırırdım.” 

K5: “Haftalık ödevler verip süreci değerlendirmesini isterdim.” 

K8: “Ev ödevlerini daha fazla yapardım. Uygulamalı ödevler 

olurdu bunlar.”  

K9: “Davranışsal ödevler verirdim, duygu çalışmaları için ödevler 

verirdim.” 

 K10: “Konuya uygun kitaplar belirleyip, katılımcıların okumasını 

ve oturumda bu okumalardan edindikleri kazanımları 

paylaşmalarını isterdim.” 

 K11: “Model olacak öğrenciler eklerdim, model çalışmaları 
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Tablo 1’e göre psiko-eğitim programı hazırlamada öne çıkan başlıklar, program amaçları ve 

programda kullanılacak yöntem ve tekniklerdir. Tablo 1’de yer alan katılımcı ifadeleri incelendiğinde, 

amaçlar ana başlığının, bilişsel, duygusal ve davranışsal alt kategorilerinden oluştuğu; yöntem ve 

teknikler ana başlığının ise örnek olay, soru-cevap, ev ödevi, kitap okuma ve model alma alt 

kategorileri ile şekillendiği görülmektedir. 

Araştırma kapsamında “Bir psiko-eğitim programının uygulanması esnasında öne çıkan hususlar 

nelerdir?” sorusuna cevap bulmak için araştırma raporunda ve görüşme dokümanlarında yer alan 

psiko-eğitim programı uygulama sürecinde katılımcıların sürece ilişkin görüşleri kısmı içerik analizine 

tabi tutulmuştur. Elde edilen bulgular doğrultusunda bir psiko-eğitim programının uygulanması 

sürecinde programın işlevi ve sürece ilişkin öneriler alt başlıklarının ön plana çıktığı görülmüştür. Elde 

edilen kategoriler ve katılımcı ifadeleri Tablo 2’de gösterilmektedir. 

Tablo 2 

Psiko-Eğitim Programı Uygulama Sürecinde Öne Çıkan Hususlara İlişkin Tema, Kategoriler ve 

İfadeler 

yapardım, ev ödevleri ve uygulamalı ödevler verirdim. Soru-cevap 

ve tartışma tekniklerini kullanırdım.”  

Tema Kategoriler Katılımcı İfadeleri 

Uygulama 

Süreci 

İşlev 

Öneri 

K3: “Program süreci öğrendiklerimi yaşamımda gözlemlememi sağladı.” 

K5: “Özellikle başkalarının deneyimlerini paylaşmaları bende de birçok 

konuda farkındalık geliştirdi” 

K1: “Hissettiğimi sandığım ama aslında öyle hissetmediğim çok duygum 

varmış. Bir şey yaşadıktan sonra durup gerçekten ben şu an ne 

hissediyorum diye düşünmeyi öğrendim. Çünkü eskiden olaylar 

karşısında otomatik duygu ve düşüncelere girip aslında kendimin ne 

hissettiğine odaklanmıyormuşum.” 

K3: “Genel anlamda süreç benim kendimi düşünmeme sebep oldu ve bu 

da yorucu olsa da mutluluk vericiydi.” 

K10: “Eski benle yeni ben arasındaki önceliklerimde olumlu 

farklılıklarının olması hislerim üzerinde olumlu etkiler bırakıyor. Çünkü 
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Tablo 2’de yer alan katılımcı ifadelerine bakıldığında, psiko-eğitim programının uygulanması 

sürecinde öne çıkan başlıkların programın işlevleri ve sürece ilişkin öneriler olduğu görülmektedir. 

Araştırma kapsamında “Bir psiko-eğitim programının uygulanması sonucunda öne çıkan hususlar 

nelerdir?” sorusuna cevap bulmak için araştırma raporunda ve görüşme dokümanlarında yer alan 

psiko-eğitim programı uygulaması neticesinde katılımcıların programa ilişkin görüşleri kısmı içerik 

analizine tabi tutulmuştur. Elde edilen bulgular doğrultusunda psiko-eğitim programı uygulaması 

sonucunda programın etkisi ana başlığının ön plana çıktığı görülmüştür. Bu başlık çerçevesinde elde 

edilen kategoriler ve katılımcı ifadeleri Tablo 3’te gösterilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

bu olumlu değişimler beni mutlu ediyor” 

K5: “Artık önceliğim kısmına kendimi iyi hissetmeyi aldığımdan beri 

kendimi daha mutlu ve iyi hissediyorum.” 

K1: “Bazı şeyleri ilk defa fark etmiş ve üzerine düşünmüş olduğum için 

şaşırdım.” 

K9: “Oturumlar ilerledikçe kendimle ilgili keşfedeceğim yönlerimin 

merakı var içimde ” 

K6: “Orada fikrini paylaşan herkesten bir şeyler öğrendiğimi görmek 

beni daha çok motive etti.” 

K3: “Üyelerin söylediklerini daha çok somutlaştırmalarını isteyebilirdim. 

Böylelikle üyelerin kendilerini açmalarını sağlardım.” 

K10: “Oturumlarda somut olaylar ve örnekler daha çok olsa iyi olurdu” 

K1: “Katılımcıların tamamını duygularını ve düşüncelerini ifade etme 

noktasında daha fazla teşvik ederdim. Katılımcıların aktif olmasını 

istedim, farklı duygu ve düşünce duymak isterdim.” 

K9: “Süreç çok güzel ilerliyor. Ama süreç içerisinde sanki hep aynı 

kişiler söz hakkı alıyor.” 

K5: “Sadece kadın arkadaşlar değil erkek arkadaşlar da olmalıydı. Çünkü 

ne kadar çok insan ve farklı fikirler olursa o kadar çok ilerleme ve beyin 

fırtınası yapılabilir. ” 

K8: “Ödevlerin harekete geçmeye yönelik olmasını beklerdim. 

Yaşayacağımız deneyimler olmasını ve grupta paylaşıp 

değerlendirmeyi.” 

K9: “Programda daha somut örneklerle kişisel yaşantılara vurgu daha 

fazla olsaydı iyi olurdu.” 

K2: “Bence program yüz yüze yapılsaydı daha verimli olurdu, çünkü 

çevrimiçi ortamda birçok arkadaşın yüzünü göremedik ve güven ortamı 

tam sağlanamadı, herkes kendisini açmadı. 
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Tablo 3 

Psiko-Eğitim Programı Sonucunda Öne Çıkan Hususlara İlişkin Tema, Kategoriler ve İfadeler 

 

Tablo 3 incelendiğinde psiko-eğitim programı sonucunda katılımcıların programa ilişkin 

değerlendirmelerinde programın etkisi ana başlığının ön plana çıktığı görülmektedir. Bu ana başlığın 

altında farkındalık, evrensellik, kazanım ve aktarım kategorileri yer almaktadır. 

 

SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Psikolojik danışma ve rehberlik alanında önleyici ve gelişimsel yaklaşımların yeri ve önemi her geçen 

gün artmaktadır. Bu yaklaşımlar gelişim sürecinde ortaya çıkan problemler ve uyum sorunları ile baş 

etmede getirdikleri somut çözümler ile özellikle farklı okul kademelerinde temel psikolojik danışma 

Tema Kategoriler Katılımcı İfadeleri 

Etki 

Farkındalık 

Evrensellik 

Kazanım 

Aktarım 

 

K8: “Grup üyelerinin paylaşımları bana farklı perspektif sağladı. Süreç bende 

farkındalık oluşturdu.”  

K2: “Yaşadığım sorunları sadece ben yaşıyordum sanıyordum ama fark ettim 

ki bu konuda yalnız değilmişim. Bu sorunlarla baş etmiş birilerini görmek 

açıkçası beni mutlu etti. Birileri ile yüz yüze görüşmesek bile birbirimizi 

anladığımızı görmek beğendiğim durumlardan biri.” 

K9: “Grup ortamında kendimizi rahat ifade edebilmemiz ve kendimizi 

güvende hissederek açabilmemiz çok değerliydi.” 

K7: “Her defasında yeni bakış açılarıyla karşılaşmak, bildiğimiz kavramları 

yeniden anlamlandırmak, danışmanımızla birlikte güzel ve tatmin olduğum bir 

süreç olduğunu düşünüyorum.” 

K6: “Bu programa katıldığım zaman kafamda çok fazla karmaşa vardı ve bu 

karmaşa günlük hayatımı çok etkiliyordu. Katıldığım bu programla birlikte 

karmaşanın azaldığını ve hayatıma daha sağlıklı bir açıdan bakabildiğimi 

söyleyebilirim.”  

K1:“ Ben otomatik düşüncelerimin neler olduğunu bu eğitimle öğrendim. 

Ayrıca bu eğitimde sıklıkla davranışlarımızın sebepleri ve bu davranışları 

sergilerken ki duygularımız üzerine konuştuk. Daha önce bundan farkında 

olmadan kaçınan biri olarak beni birçok şeyle yüzleştirdi ve kendi içimi 

sorgulamamı öğretti.” 

K6: “Hayatımı etkileyen otomatik düşüncelerimi, temel inançlarımı, 

varsayımlarımı kaygılarımdan kaçarken edindiğim güvenli davranışlarımı fark 

etmemi sağladı.” 

K2: “Programın bende çok farklılıklar yarattığını söyleyebilirim. Öncelikle 

kendimle daha fazla zaman harcamaya başladım. Birilerine kolayca hayır 

diyebilmemi sağladı. Kaygılandığım durumlarda yavaş yavaş arkasına 

sığındığım güvenli davranışları bırakmaya başladım. Kaygılarımdan kaçmak 

yerine üstüne gitmeye başladım.” 

K3: “Bu program bende bir şeyleri değiştirebileceğim inancını geliştirdi” 

K4: “Bu program neticesinde öğrendiklerimi hayatıma aktarmaya başladım ve 

hayatımda bir şeylerin iyi yönde geliştiğini görüyorum” 
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ve rehberlik anlayışı haline gelmişlerdir (Savi Çakar, 2018). Bu yaklaşımların uygulanmasında büyük 

etkisi olan psiko-eğitim programlarının psikolojik danışma ve rehberlik uygulamalarındaki etkisi de 

giderek artmaktadır. Bu çerçevede psiko-eğitim programlarının nasıl hazırlanacağı ve uygulanacağı ile 

ilgili uygulayıcı yeterliliği sorusu akla gelmektedir. Türkiye’de henüz grup psiko-eğitimi için 

tanımlanmış yeterlikliler bulunmamaktadır. Ülkemizde, psikolojik danışma ve rehberlik alanında grup 

çalışmaları için gerekli teorik dersler verilmesine rağmen, psiko-eğitim programlarının uygulanması 

için gerekli uygulamalı eğitimler yeterince verilmemektedir (Çivitçi, 2020). Psikolojik danışma ve 

rehberlik alanında daha önce yapılmış çalışmaların incelenmesinin ve uygulamalara yönelik somut 

bilgilerin bu çalışmalardan elde edilmesinin diğer uygulayıcılara yol göstereceği düşünülmektedir. Bu 

çerçevede araştırmada, Karar Verme Becerisi Psiko-Eğitim Programının Karar Verme Stilleri 

Üzerindeki Etkisi araştırma raporu ve araştırma raporunda yer alan görüşme dokümanları, psiko-eğitim 

programı süreçlerinin nasıl hazırlanacağı ve uygulamanın nasıl yapılacağı baz alınarak incelenmiştir. 

Verilerin analizi neticesinde bir psiko-eğitm uygulamasının programa hazırlık, süreç ve sonuç 

aşamalarından oluştuğu görülmüştür. Psiko-eğitim programı hazırlama sürecinde program amaçları ve 

programda kullanılacak yöntem ve tekniklerin belirlenmesinin, uygulama sürecinde oturumlarda 

yapılan çalışmaların işlevi ve katılımcıların sürece ilişkin önerilerinin göz önünde bulundurulmasının 

ve program sonunda da uygulamanın katılımcılar üzerindeki etkisinin belirlenmesinin önemli olduğu 

görülmektedir. Bu ana başlıkların bir psiko-eğitim uygulayıcısına hazırlayacağı programlarda yol 

gösterebileceği düşünülmektedir. 

Grup psiko-eğitiminde program ve oturum amaçlarını belirlemeden önce katılımcıların amaçlarının 

belirlenmesi gerekmektedir. Katılımcıların amaçlarının belirlenmesi programın tüm aşamaları ve 

öğeleri için yol göstericidir (Çivitçi, 2020). Psiko-eğitim programlarında sürece ilişkin üzerinde 

durulması gereken hususlar ve program sonucundaki etkilerine ilişkin bulgular, sürecin daha verimli 

bir şekilde yürütülmesi ve etkinliğinin arttırılması için atılabilecek adımlar konusunda yol gösterici bir 

işleve sahiptir (Brown, 2020). Bu çalışma kapsamında sürecin katılımcılarda nasıl bir işlevde 

bulunduğu ve katılımcıların sürece ilişkin önerileri başlıkları ön plana çıkmaktadır. Bu doğrultuda 

psiko-eğitim uygulayıcılarının yürüttükleri programlarda sürecin nasıl ilerlediği ve katılımcıların 

sürece katkılarını dikkate almaları gerekmektedir. Grup üyelerinin işlevselliklerinin artması ve sürece 

katkıda bulunmaları içinde grup liderinin süreç boyunca bir güven ortamı ve aidiyet duygusu 

oluşturması gerekmektedir (Çivitçi, 2020). Çalışmada psiko-eğitim programı sonucunda öne çıkan 

temel başlık programın etkisidir. Bu etki, farkındalık, evrensellik, kazanım ve aktarım alt 

başlıklarından oluşmaktadır. Psiko-eğitimde liderin grup ortamında katılımcıların nasıl kazanımlar 

edindikleri, bu kazanımları hayatlarına nasıl aktarabilecekleri ile ilgili bütünsel bir değerlendirmede 

bulunması katılımcıların programa ilişkin duygu ve düşüncelerini etkilemektedir. Ayrıca grup 

ortamında katılımcıların benzer problemler yaşadıkları başka katılımcılarla bir arada olmaları, program 

sonucunda yalnız olmadıkları duygusunu uyandırmaktadır. Belirtilen hususlar grup liderinin doğru 

geri dönütleri vermesi ile sağlanabilmektedir (Walsh, 2013). Çalışma kapsamında bir psiko-eğitim 

uygulayıcısının üzerinde durması gereken temel hususlar yapılan doküman analizi çerçevesinde 

belirlenmiştir. Ancak, gerek bu araştırmada inceleme konusu olan programın üniversite öğrencileri 

üzerinde uygulanması gerekse çevrimiçi bir program olmasının sınırlılık teşkil ettiği, bu açıdan farklı 

okul kademelerinde ve yüz yüze yapılan farklı psiko-eğitim programlarına ait yazılı ve görsel 

dokümanların incelenmesinin psiko-eğitim uygulamaları açısından önemli bir etki yaratacağı 

düşünülmektedir. Bu etkinin de psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanında önleyici ve gelişimsel 

temelde uygulayıcı eğitimine önemli katkılar sağlayacağı öngörülmektedir. 
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Özet 

Gestalt terapi yaklaşımının önemli bileşenleri olan temas, temas biçimleri ve temas engelleri, bireyi 

anlamada önemli parçalardır. Temas, kişinin kendisi ile başkaları arasındaki farkların farkındalığı 

iken; temas biçimleri, kişinin kendilik hissini kaybetmeden çevresiyle ilişki kurmasıdır. Temas 

engelleri ise farkında olmadan kullanılan ve kişinin olgunlaşmasını ya da gelişimini engelleyen 

çarpıtmalardır. Bu bağlamda mevcut araştırmada, iletişim kurma odaklı çalışma alanına sahip olan 

psikolojik danışmanların temas engellerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi amaçlanmıştır. Bu 

değişkenler yaş, cinsiyet, mezuniyet durumu, mesleki deneyim ve yaşanılan yer olarak belirlenmiştir. 

Araştırmanın çalışma grubunu Türkiye genelinde özel sektörde ya da kamuda meslek hayatına devam 

eden 219 psikolojik danışman oluşturmaktadır. Betimsel araştırma modeli kullanılan bu çalışmanın 

verilerinin toplanmasında, Tagay (2010) tarafından geliştirilen “Gestalt Temas Engelleri Ölçeği” 

kullanılmıştır. Verilerin analizi bağımsız örneklem t testi ve tek yönlü varyans analizi (Anova) ile 

yapılmıştır. Elde edilen bulgular psikolojik danışmanların bağımlı temas puanlarının mesleki 

deneyime göre; tam temas ve bağımlı temas puanlarının yaşanılan yere göre anlamlı düzeyde 

farklılaştığını göstermektedir. Yaş, cinsiyet ve mezuniyete göre anlamlı farklılık tespit edilmemiştir. 

Ancak yaş değişkeninden elde edilen sonucun, anlamlı değer (0,50) için sınırda yer aldığı 

görülmektedir. 

Anahtar kelimeler: Psikolojik Danışman, Temas, Temas Biçimleri, Temas Engelleri. 

 

Abstract   

Contact, contact styles and contact disturbances, which are important components of the Gestalt 

therapy approach, are important parts of understanding the individual. While contact is awareness of 

the differences between one's self and others; contact styles are the ability to relate to one's 

environment without losing the sense of self. Contact disturbances, on the other hand, are distortions 

that are used unconsciously and prevent a person's maturation or development. In the present study, it 

was aimed to examine the contact disturbances of psychological counselors who have a 

communication-oriented work area according to various variables. These variables were determined as 

age, gender, graduation, professional experience and place of residence. The study group of the 

research consists of 219 psychological counselors who continue their professional life in the private or 

public sector throughout Turkey. The "Gestalt Contact Disturbances Scale" developed by Tagay 

(2010) was used to collect the data of this study, which used a descriptive research model. Analysis of 

the data was done by independent sample t-test and one-way analysis of variance (Anova). According 

to the results obtained, the dependent contact scores of the psychological counselors according to their 

professional experience; full contact and dependent contact scores according to the place of residence 

have significantly differences. No significant difference was found according to age, gender and 

graduation. However, it is seen that the result obtained from the age variable is at the limit for the 

significant value (0.50). 

Keywords: Psychological Counselor, Contact, Contact Styles, Contact Disturbances. 
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GİRİŞ  

Gestalt yaklaşımı hümanist yaklaşımlar çatısı altında yer alan bir yaklaşımdır ve 1940’lı yıllarda Fritz 

Perls, Laura Perls ve Paul Goodman tarafından geliştirilmiştir. Gestalt yaklaşımı; fenomenolojik 

yaklaşım, bütüncül bakış, alan kuramı ve Uzakdoğu felsefesi gibi çeşitli kuram ve görüşler tarafından 

şekillendirilmiştir. Gestalt terapisi şimdiki zamana odaklanır ve temel kavramları arasında temas, 

temas engelleri, farkındalık, sorumluluk yer almaktadır. Gestalt yaklaşımında temas hayatta kalmak, 

değişmek ve gelişmek için gereklidir. Temas en temel anlamda bireyin kişiliğini kaybetmeden 

kendisiyle ve çevresiyle iletişime geçmesidir. Kişinin temas biçimleri konusunda farkındalık 

kazanması bitirilmemiş işlerini bitirmesi ve direncin engellenmesi adına önemlidir (Joyce ve Sills, 

2001).  

Gestalt döngüsü öz-çevre etkileşiminin basitleştirilmiş bir modelidir. Yaşamın kendisi bir döngüdür ve 

her gün içinde bulunduğumuz sayısız döngü vardır. Gestalt yaklaşımı dünyamızla etkileşime girerken 

bir denge, bir iç denge duygusu elde etmek için programlandığımıza inanır. Bazen hayat sorunsuz 

akarken bazen de tıkanırız ve ulaşmaya çalıştığımız hedeflere ulaşamayız (Clarkson, 1994). Bireyler 

temas biçimlerini kullanarak kendi ihtiyaçları ve çevrenin istekleri arasında denge kurmaya çalışır. Bu 

denge bozulduğunda ya da sağlıklı olmadığında temas engelleri oluşur. Bu durum temas döngüsünü de 

engeller ve bu nedenle bireyler ihtiyaçlarını karşılayamazlar (Bloom, 2009).  

Tagay (2010) tarafından Türk kültürüne uygun olarak geliştirilen Gestalt Temas Engelleri Ölçeğinde 

temas engelleri temas, tam temas, bağımlı temas ve temas sonrası olarak dört boyutta ele alınmıştır. 

Temas ihtiyacın ortaya çıktığı, tam temas bireyin ihtiyacını karşılamaya çalıştığı aşamadır. Bağımlı 

temas ise özellikle Türk kültürüne uygun olarak düşünülen ve kişinin ihtiyacını karşılarken kullandığı 

sınırların yokluğu ve yardım eden sendromunu kapsayan temas engellerini ifade eder. Temas sonrası 

engelinde ise birey ihtiyacını tam olarak karşılayamaz ve temastan çekilir. Temas sonrası aşamasında 

ki temas engeli ise çekilmedir.  

Temas engellerinin hepsi bireyin ihtiyacını sağlıklı biçimde karşılamasını engeller. Gestalt terapinin en 

önemli amaçlarından birisi bireyin temas engellerini fark etmesi ve şimdi burada ilkesi ile sağlıklı 

temas biçimleri kullanmasını sağlamaktır. Bu süreçte de sorumluluğun bireyde olduğu 

unutulmamalıdır.  

Psikolojik danışmanlık mesleği farkındalık ve iletişim becerisi gerektiren, ilişki kurabilme odaklı bir 

meslektir. Bu mesleğin uygulanmasında kişilerin sahip olduğu temas biçimlerinin ve temas 

engellerinin etkili olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle mevcut çalışma psikolojik danışman 

becerilerinin etkililiğinde faydalı olabilecek ilişki biçimlerine odaklanıldığı için önemli görülmektedir. 

Bu kapsamda araştırmanın amacı, iletişim kurma odaklı çalışma alanına sahip olan psikolojik 

danışmanların temas engellerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesidir. Araştırmanın amacına bağlı 

olarak aşağıdaki problem cümlelerine yanıt aranmaktadır: 

Psikolojik danışmanların temas engelleri cinsiyetlerine göre anlamlı farklılık göstermekte midir? 

Psikolojik danışmanların temas engelleri yaşlarına göre anlamlı farklılık göstermekte midir? 

Psikolojik danışmanların temas engelleri mesleki deneyimlerine göre anlamlı farklılık göstermekte 

midir? 

Psikolojik danışmanların temas engelleri yaşadıkları yerlere göre anlamlı farklılık göstermekte midir? 

Psikolojik danışmanların temas engelleri mezuniyetlerine göre anlamlı farklılık göstermekte midir? 

 

YÖNTEM 

 Araştırma Modeli 

Araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Betimsel tarama modelleri geçmişte olmuş ya da 

halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan yaklaşımlardır (Karasar, 2008).  
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Çalışma Grubu  

Çalışma grubu, Türkiye genelinde özel sektörde ya da kamuda meslek hayatına devam eden 219 

psikolojik danışmandan oluşmaktadır. Çalışma grubunun belirlenmesinde uygun örnekleme yöntemi 

kullanılmıştır. Uygun örnekleme yöntemi, örneklemin kolay ulaşılabilir ve uygulama yapılabilir 

birimlerden seçilmesidir (Heppner, Wampold ve Kivlighan, 2013). 

 Veri Toplama Araçları   

Verilerin toplanmasında Tagay (2010) tarafından geliştirilen “Gestalt Temas Engelleri Ölçeği” 

kullanılmıştır. Gestalt Temas Engelleri Ölçeği (GTEÖ) temas, tam temas, bağımlı temas ve temas 

sonrası olmak üzere dört alt boyuttan ve 24 maddeden oluşmaktadır. GTEÖ’nün Cronbach Alpha iç 

tutarlılık katsayısı temas alt ölçeği için .61; tam temas alt ölçeği için .79; bağımlı temas alt ölçeği için 

.75 ve temas sonrası alt ölçeği için .60 olarak bulunmuştur. Test tekrar test güvenilirlik katsayısı temas 

alt ölçeği için .74; tam temas alt ölçeği için .77; bağımlı temas alt ölçeği için .69 ve temas sonrası alt 

ölçeği için .65 çıkmıştır (Tagay, 2010).  

Değişkenler ise araştırmacılar tarafından geliştirilen Kişisel Bilgi Formu doğrultusunda elde edilmiştir. 

Bu değişkenler cinsiyet, yaş, mezuniyet durumu, mesleki deneyim ve yaşanılan yer olarak 

belirlenmiştir. Tüm veriler psikolojik danışmanlardan online ortamda toplanmıştır.  

 Verilerin Analizi 

Analizden önce elde edilen verilerin normallik varsayımını karşılayıp karşılamadığı kontrol edilmiştir. 

Verilerin normalliğini test etmek için her bir maddenin basıklık ve çarpıklık değerleri hesaplanmıştır. 

Verilerin normal dağılımında çarpıklık katsayısı (±2), basıklık katsayısı (±7) arasındadır (Finney ve 

Distefeno, 2006). Normallik varsayımı sağlanan veriler üzerinde parametrik teknikler uygulanmasına 

karar verilmiştir. Verilerin analizi bağımsız örneklem t testi ve tek yönlü varyans analizi (Anova) 

kullanılarak yapılmıştır.  

 

3. BULGULAR 

 Psikolojik Danışmanların Cinsiyetlerine Göre Temas Engelleri 

Tablo 1. Psikolojik danışmanların cinsiyetlerine göre temas engelleri 

 Cinsiyet N Ortalama S t p 

Temas 
Kız 133 9,18 3,77 ,267 ,789 

Erkek 86 9,04 3,36 

Tam Temas 
Kız 133 14,58 5,19 -,248 ,804 

Erkek 86 14,76 5,39 

Bağımlı Temas 
Kız 133 23,10 5,23 -,984 ,326 

Erkek 86 23,77 4,46 

Temas Sonrası 
Kız 133 10,54 3,34 -,431 ,667 

Erkek 86 10,74 3,17 

p<.05 

Tablo 1 incelendiğinde cinsiyete göre temas engelleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmadığı 

görülmektedir. Ancak puan ortalamaları incelendiğinde erkeklerin bağımlı temas puanları kadınların 

bağımlı temas puanlarından daha yüksek bulunmuştur. Bu durum Tagay (2010) tarafından yapılan 

araştırmanın bulgularıyla tutarlıdır. Bağımlı temas engeli sınırların yokluğu ve yardım eden sendromu 

ile ilişkilidir. Bu temas engelini sık kullanan bireyler genelde uyumlu görünürler. Kadınların bağımlı 

temas puanlarının daha düşük olması, son dönemde kültürel yapıda meydana gelen sosyolojik 

değişimlerle ilgili olabilmektedir. Küreselleşme, kadın hakları ve gelenekçi yapının evrimi bu konu 

üzerinde etkilidir. 
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 Psikolojik Danışmanların Yaşlarına Göre Temas Engelleri 

Tablo 2. Psikolojik danışmanların yaşlarına göre temas engelleri 

 Yaş Düzeyi N Ortalama S F p 

Temas 

30 ve altı 77 9,22 3,48 ,265 ,767 

31-44 117 8,98 3,57 

45 ve üstü 25 9,52 4,23 

Toplam 219 9,12 3,61 

Tam Temas 

30 ve altı 77 15,31 5,22 1,402 ,248 

31-44 117 14,10 5,17 

45 ve üstü 25 15,24 5,72 

Toplam 219 14,65 5,26 

Bağımlı Temas 

30 ve altı 77 22,28 4,79 3,047 ,050 

31-44 117 24,05 4,89 

45 ve üstü 25 23,48 5,25 

Toplam 219 23,36 4,94 

Temas Sonrası 

30 ve altı 77 10,80 3,26 ,178 ,837 

31-44 117 10,52 3,32 

45 ve üstü 25 10,52 3,15 

Toplam 219 10,62 3,27 

p<.05 

Tablo 2 incelendiğinde yaşa göre temas engelleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmadığı 

görülmektedir. Ancak bağımlı temas, anlamlılık açısından sınırda bir değer almıştır. 31-44 yaş 

aralığında bulunan psikolojik danışmanlar diğer yaş gruplarına göre bağımlı temasa sahip 

görünmektedirler. Bu temas engelini sık kullanan bireyler genelde uyumlu görünürler ve sınırların 

yokluğunu yaşamaktadırlar. Özellikle özerklik ve bireysellikte zorlanmaktadırlar. Bu yaş aralığında 

bulunan psikolojik danışmanların daha genç ve daha yaşlı meslektaşlarına kıyasla dışarıyı daha çok 

önemseme, yer yer yetişkinlik döneminin sorumlulukları nedeniyle onay arama eğiliminde olabileceği 

düşünülmektedir. Daha genç bireyler cesur kararlar alma, daha yaşlı bireyler ise daha sağduyulu 

davranma konusunda daha gelişmiş olabilirler. 
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Psikolojik Danışmanların Mesleki Deneyimlerine Göre Temas Engelleri 

Tablo 3. Psikolojik danışmanların mesleki deneyimlerine göre temas engelleri 

 Mesleki Deneyim N Ortalama S F p 

Temas 

10 yıl ve altı 120 9,00 3,11 ,285 ,752 

11-19 65 9,15 4,20 

20 yıl ve üstü 34 9,52 4,08 

Toplam 219 9,12 3,61 

Tam Temas 

10 yıl ve altı 120 14,57 5,20 ,486 ,616 

11-19 65 15,12 5,78 

20 yıl ve üstü 34 14,05 4,43 

Toplam 219 14,65 5,26 

Bağımlı Temas 

10 yıl ve altı 120 23,05 5,06 3,161 ,044* 

11-19 65 24,56 4,31 

20 yıl ve üstü 34 22,20 5,33 

Toplam 219 23,36 4,94 

Temas Sonrası 

10 yıl ve altı 120 10,82 3,27 ,525 ,592 

11-19 65 10,44 3,31 

20 yıl ve üstü 34 10,26 3,23 

Toplam 219 10,62 3,27 

p<.05 

Tablo 3 incelendiğinde mesleki deneyime göre temas engelleri arasında anlamlı bir farklılık 

bulunduğu gözlenmektedir. Bu fark 11-19 yıl tecrübeye sahip psikolojik danışmanlar lehinedir. 

Yapılan Tukey testi bu durumu işaret etmektedir. Bağımlı temas engeli sınırların yokluğu ve yardım 

eden sendromu ile ilişkilidir. 11-19 yıl arası mesleki deneyime sahip psikolojik danışmanlar yaş 

değişkenin de olduğu gibi geçiş aşamasında bulunduğu için kendisinden daha az deneyime sahip ve 

kendisinden daha tecrübeli meslektaşlarına kıyasla daha onay arayıcı ya da daha özgeci olabilirler. 

Geçiş aşamasının bir sonucu olarak bu dönemde yer alan psikolojik danışmanların çevresini dikkate 

alma konusunda daha bağımlı temas geliştirmesi uygun değerlendirilmektedir. 

 

Psikolojik Danışmanların Yaşadıkları Yerlere Göre Temas Engelleri 

Tablo 4. Psikolojik danışmanların yaşadıkları yerlere göre temas engelleri 

 Yerleşim Yeri N Ortalama S t p 

Temas 
İlçe Merkezi 66 9,60 4,39 1,661 ,199 

İl Merkezi 153 8,92 3,21 

Tam Temas 
İlçe Merkezi 66 15,78 6,04 4,422 ,037* 

İl Merkezi 153 14,16 4,83 

Bağımlı Temas 
İlçe Merkezi 66 24,40 4,80 4,228 ,041* 

İl Merkezi 153 22,92 4,95 

Temas Sonrası 
İlçe Merkezi 66 10,62 3,61 ,000 ,990 

İl Merkezi 153 10,62 3,12 

p<.05 

Tablo 4 incelendiğinde psikolojik danışmanların yaşadıkları yerlere göre temas engelleri arasında 

anlamlı farklılık bulunmaktadır. Bu fark tam temasta da bağımlı temasta da ilçede yaşayanlar 

lehinedir. Tam temas aşaması yön değiştirme ve kendine çevirme temas engellerinin yoğun olarak 

görüldüğü aşamadır. Yön değiştirme kişinin çevresinden aldığı uyaranlardan kaçınmak için enerjisini 

başka yöne çevirmesi iken, kendine çevirme kişinin hem ihtiyacını karşılamaya çalışma hem de bu 

çabayı baskı altına almasını içerir. Bağımlı temas ise sınırların yokluğu ve yardım eden sendromu ile 
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ilişkilidir. Her iki temas engelinde de ilçe özelinde ortaya çıkan farklılaşma, öğrenme ve gelişim 

ilkeleriyle açıklanabilir. İlçe merkezinde yer alan bireylerin yaşadıkları yerde karşılaştıkları uyaran 

azlığı ve deneyim geliştirme yoksunluğu, il merkezine göre daha zayıftır. Bu durum bu psikolojik 

danışmanların özerk olma, fiziksel, sosyal ve duygusal ihtiyaçlarını karşılama konusunda sorun 

yaşamasına neden olmaktadır. Sonuç itibariyle bu kişiler daha sağlıklı karar vermede sorun yaşadıkları 

için yön değiştirme ya da bağımlı temas kurma durumlarıyla karşılaşabilmektedir. 

  

Psikolojik Danışmanların Mezuniyetlerine Göre Temas Engelleri 

Tablo 5. Psikolojik danışmanların mezuniyet durumlarına göre temas engelleri 

 Mezuniyet N Ortalama S t p 

Temas 
Lisans 173 9,17 3,64 ,407 ,684 

Lisansüstü 46 8,93 3,52 

Tam Temas 
Lisans 173 14,66 5,34 ,039 ,969 

Lisansüstü 46 14,63 5,00 

Bağımlı Temas 
Lisans 173 23,30 5,02 -,368 ,714 

Lisansüstü 46 23,60 4,70 

Temas Sonrası 
Lisans 173 10,57 3,33 -,467 ,641 

Lisansüstü 46 10,82 3,03 

p<.05 

Tablo 5 incelendiğinde psikolojik danışmanların mezuniyetlerine göre temas engelleri arasında 

anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Diğer bir deyişle mezun olma düzeyi temas engelleri 

geliştirmede anlamlı bir etkiye sahip değildir. Literatürde konuyla ilgili çalışma bulunmaması durumu 

değerlendirmeyi sınırlı hale getirmektedir. Ancak eğitim düzeyi hayatın her aşamasında 

geliştirilebilecek bir unsur olduğu için, bireyler üzerinde kalıcı etkisi olmayabilir. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Sınırlı araştırmanın bulunduğu temas engelleri konusunda cinsiyet özelinde anlamlı fark bulunmasa da 

kızların bağımlı temas puanlarının erkeklere kıyasla daha düşük olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Tagay 

(2010) tarafından yapılan çalışmada da kızların bağımlı temas puanlarının erkeklere kıyasla daha 

düşük olduğu tespit edilmiştir. Yaş ve mezuniyet konusunda da anlamlı farklılaşma bulunmadığı 

sonucu ortaya koyulmuştur. Yerleşim yeri özelinde ortaya çıkan farklılık ise Türk kültürünün 

özellikleri ile açıklanabilir. Tagay ve Voltan-Acar’a (2012) göre Türk toplumunda bağımlı temas 

engeline daha çok rastlamak mümkündür ve bu temas engelinin yaygınlığında kültürel etmenler etkili 

olmaktadır.  

Ortaya koyulan bulgular doğrultusunda şu önerilerin geliştirilebilmesi mümkün görünmektedir:  

Temas engelleri ile ilgili yapılan araştırmaların sınırlılığı PDR-Psikoloji alanında konuyla ilgili 

çalışmaların artırılmasını gerekli kılmaktadır. 

Psikolojik danışma becerilerini etkileyen faktörlere yönelik (kültüre duyarlılık, koşulsuz kabul, temas 

biçimleri gibi) yapılan araştırmaların sayısı ve niteliğinin geliştirilmesi faydalı olabilir. 

Çok kültürlü psikolojik danışmanın gereği olarak psikolojik danışmanların kendisiyle ilgili 

farkındalıklarını ve temas biçimlerini sorgulayabilmelerine imkân veren süpervizyon seçenekleri 

oluşturulması, psikolojik danışman yeterliliğinin değerlendirilmesi noktasında faydalı olabilir. 
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THE EFFECT OF CAREER GROUP GUIDANCE PROGRAM ON CAREER SELF-EFFICACY 

LEVEL OF 8TH GRADE MIDDLE SCHOOL STUDENTS 
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Yapılan bu araştırma, meslek seçimi üzerinde önemli bir etkisi olan öz yeterliğin arttırılmasını 

sağlayacak 10 haftalık bir mesleki grup rehberliği programının öğrencilere uygulanması ve bu 

programın etkililiğinin araştırılmasını amaçlamaktadır Araştırmada eşitlenmemiş kontrol gruplu 

deneysel model kullanılmıştır. Araştırma 2021-2022 öğretim yılında Antalya ilinde Kepez ilçesinde 8. 

sınıfta öğrenim görmekte olan 38 öğrenci ile yürütülmüştür. Araştırmada veri toplama aracı olarak 

Career and Talent Development Self-Efficacy Scale olarak The Chinese University of Hong Kong’da 

Yuen ve arkadaşları (2010)  tarafından geliştirilen ve türkçeye uyarlamasını geçerlik, güvenilirlik 

analizi ise Yıldız (2015) tarafından yapılan Kariyer ve Yetenek Gelişimi Öz Yeterlik Ölçeği 

kullanılmıştır. Ölçeğin Cronbach alpha güvenirlik katsayısı için .91, test-tekrar test güvenirlik 

katsayısı .62 olarak saptanmıştır. Ölçeğin madde toplam korelâsyonları ise. 51 ile. 70 arasında 

bulunmuştur. Yapılan bu araştırmada 19 kişilik deney grubuna 45 dakika süren on oturumluk Mesleki 

teleskop Uygulama Kitabında yer alan etkinliklerle 10 oturumluk grup rehberlik çalışması yapılmıştır 

(Amundson, Poehnell ve Pattern, 2021). Mesleki grup rehberliği programı uygulanırken; 19 kişilik 

kontrol grubuyla ise herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin 

mesleki öz yeterlik ölçeği ön test puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde farklılaşıp 

farklılaşmadığını belirlemek için Bağımsız Örneklem T Testi kullanılmıştır. Deney ve kontrol 

grubunun ön test puanları arasında anlamı bir fark olmadığı için araştırmaya tekrarlı ölçümler için 

kullanılan ANCOVA istatistiksel işlemleri yapılmıştır. Yapılan araştırmada deney grubu kariyer ve 

yetenek gelişimi öz yeterlik ön test toplam puanı (64.47) ile kontrol grubu ön test toplam (62.74) puanı 

arasında anlamlı bir farklılık yoktu. Deney grubuna uygulan 10 haftalık grup rehberliği çalışması 

sonunda öğrencilerin kariyer ve yetenek gelişimi öz yeterlik puanlarının anlamlı bir şekilde yükseldiği 

görülürken (73.21), hiçbir uygulama yapılmayan kontrol grubunun kariyer ve yetenek gelişimi öz 

yeterlik puanlarında hafif düşme görülmüştür (62.00). Ayrıca deney grubuna uygulanan mesleki grup 

rehberliği programının  %25 oranında etkili olduğu etkili olduğu bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Kariyer, meslek seçimi, mesleki öz yeterlik, öz yeterlilik. 
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The aim of this research is to investigate whether the 10-session career group guidance program aimed  

is efficient in rising the career self efficacy level of middle school 8th grade students.An unequal 

control group model was used in the study. The research was conducted in the 8th academic year of 

2021-2022 in Antalya, Kepez Province. İt was conducted with 38 students studying. Career as a data 

collection tool in the research and talent development self-efficacy scale in Chinese University of 

Hong Kong Yuen and colleagues (2010) validity of the Turkish version was developed by reliability 

analysis a star (2015) by the career and skills development, self-sufficiency Scale was used. The 

Cronbach alpha reliability coefficient of the scale was .91, and the test-retest reliability coefficient was 

.62. The item-total correlations of the scale. with 51. It was found between 70. In this research, a group 

guidance study of 10 sessions was conducted with the activities included in the 10-session 

Occupational Telescope Practice Book lasting 45 minutes for the experimental group of 19 people 

(Amundson, Poehnell, & Pattern, 2021. Occupational self efficacy scale experimental and control 

group Students in the pre-test scores to determine whether any statistically significant extent between 

different elsewhere, independent sample t-test was used. Since there was no significant difference 

between the pre-test scores of the experimental and control groups, ANCOVA statistical procedures 

used for repeated measurements were performed for the study. In the study, there was no significant 

difference between the experimental group career and talent development self-efficacy pre-test total 

score (64.47) and the control group pre-test total score (62.74). At the end of the 10-week group 

guidance study applied to the experimental group, it was observed that the career and talent 

development self-efficacy scores of the students increased significantly (73.21), while the career and 

talent development self-efficacy scores of the control group, which had no application, decreased 

slightly (62.00). In the addition to a result of the research, it was found that the professional group 

guidance program applied to the experimental group was effective by 25%. 

Keywords: Career, Career Choice, Career Self-Efficacy, Self-Efficacy. 

 

1. Giriş 

Günümüzde meslekler, bireye yaşadıkları toplumda kendilerine yer edinmesini, ekonomik özgürlük 

kazanmasını sağlayan ve bireyin kendisini gerçekleştirmesine yardımcı olan faaliyetler arasındadır 

(Gülbahçe,2007). Mesleki yöneliş, meslek seçimi ve kariyer seçimine eğitim öğretim sürecine 

dâhildir. Fakat eğitim alınan alanda iş bulunabileceği gibi farklı meslek gruplarında da iş bulabilir ya 

da eğitim alınan alanda meslek icra edilebilir. Ayrıca bu süreçte birey meslek değiştirebilir, işsiz 

kalabilir ya da ilerleyen zamanlarda faklı alanlara yönelebilir. Yani aslında kariyer gelişimi bir 

süreçtir, çocukluk döneminde başlar ve hayat boyu devam eder (Ginzberg,1972;Super,1990; 

Yeşilyaprak, 2013). 

İlköğretim ve ortaöğretimde sunulan rehberlik hizmetleri arasında öğrencilerin ilgi, yetenekleri ve 

değerleri doğrultusunda mesleki ve kariyer farkındalığını geliştirmesini ve sürdürmesini sağlamak, 

yaşam boyu öğrenme fırsatlarına nasıl erişeceği ve bu fırsatları nasıl sürdüreceği konusunda destek 

sağlamak ayrıca hedeflediği kariyer planına ulaşabilmesi için bir mesleğe ya da bir üst öğrenim 

kurumuna yönlendirmeyi yapmak yer alır (Bozgeyikli,2004; Yeşilyaprak, 2013). Ayrıca ilköğretim 

döneminde yapılacak mesleki rehberlik hizmetlerinin odak noktası, öğrencilerin bir meslek belirlemesi 

ya da tercih etmesi değil, öğrencilerin mesleki gelişimleriyle ilgilenmek, hangi alanlara yatkın 

olduğunun farkına varmasını ve kendisini tanıyıp gerçekçi tercihler yapmasını sağlamaktır (Kuzgun, 

2003; Yeşilyaprak, 2012). Bu bahsedilen mesleki gelişim görevlerini yerine getirmede yetkinlik 

beklentisi kavramı önemlidir. Kariyer yetkinlik beklentisi, bireyin herhangi bir konuda bir davranışı 

başarılı bir şekilde yerine getirebilmesi için kendinde var olduğuna inandığı inançlar, davranışı 

yapabilme kapasitesi olarak tanımlanır (Bandura, 1977;1986;1997; Maddux, 2002). Solberg’e göre bir 

bireyin kariyer sürecinde yetkinlik beklentisi yüksekse birey kendini tanıma, meslekleri ve iş 

olanaklarını tanıma ve kendi ilgi, yetenek ve değerlerine uygun meslekleri araştırmada kendisini 

yetkin görür (Solberg,1998). Kariyer gelişimi sürecinde öz yeterlik önemli bir kavramdır. Kariyer 

gelişiminde öz yeterlik kavramı öğrencilerin yeteneklerini, potansiyellerini en üst düzeye çıkarmayı 

hedefleyen inançlar olarak tanımlanır ve odak noktası öğrencinin yeteneklerinin gelişimi, kariyer keşif 

sürecindeki yargı ve inançlardır (Yuen, Gysbers, Chan, Lau ve Shea, 2010). Bu yargı ve inançlar 
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öğrencilerin meslek tercihi sürecinde etkili olduğunu yapılan araştırmalar göstermiştir (Hackett ve 

Betz, 1989; Lent, Brown ve Larkin, 1984; O'Brien, Martinez-Pons ve Kopala, 1999).  

Meslek tercihi yapmada mesleki yetkinlik algısının etkisini belirlemeye çalışan grup rehberlik 

çalışmalarının da olumlu sonuç verdiğini gösteren araştırmalar da vardır (Bozgeyikli, 2005; Işık, 2010; 

Seçer, Gülbahçe ve Ateş, 2013; Creed, 2006; Nuyen, 2011; Conkel, 2010; Walker, 2010). Grup 

rehberlik etkinliğinin ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin mesleki yetkinlik algıları üzerinde anlamlı 

düzeyde gösterdiği elde edilen bulgular arasındadır (Bozgeyikli, 2005). Işık (2010) tarafından yapılan 

grup rehberlik çalışmasının da mesleki yetkinlik algılarının olumlu etkilediği görülmüştür. Bir başka 

araştırmada ilköğretim 8. Sınıf öğrenciyle yapılan grup rehberliği çalışmasında deney grubunda 

bulunan öğrencilerin mesleki yetkinlik artmıştır (Seçer ve ark., 2013). Creed (2006), lise 

öğrencilerinin yetkinlik algısı arttıkça mesleki kararsızlıklarının azaldığını bulmuştur. Nuyen (2011), 

üniversite öğrencileri üzerinde bir deneysel çalışma yapmıştır. Çalışma sonunda deney grubunun karar 

verme becerileri, problem çözme becerileri ve mesleki yetkinlik algılarının arttığını tespit etmiştir. 

Conkel (2010) mesleki karar verme, öz-yeterlilik ve mesleki sonuç beklentisi arasında, Walker (2010), 

üniversite öğrencilerinin mesleki olgunluk, kariyer kararı, öz-yeterlik ve öğrencilerin öz-savunma 

becerileri arasında pozitif yönlü bir ilişki bulmuştur. 

İlgili alanyazın incelendiğinde mesleki rehberlik çalışmalarının önemli olduğu ve kariyer ve yetenek 

gelişiminde öz yeterlik konulu ve ortaokul 8. Sınıf öğrencilerine yönelik az sayıda araştırma yapıldığı 

görülmüştür ve bu durum araştırmanın problemini oluşturmuştur. Araştırmanın problem cümlesi 

"Ortaokul öğrencilerine uygulanan grup rehberliği çalışmasının öğrencilerin kariyer ve yetenek öz 

yeterlik puanları üzerinde anlamlı bir etkisi var mıdır?”dır. Bu çalışma, bu problemi ve ihtiyacı dikkate 

alarak, meslek seçimi üzerinde önemli bir etkisi olan öz yeterliğin arttırılmasını sağlayacak bir mesleki 

grup rehberliği programının uygulanması ve bunun etkililiğinin araştırılmasını amaçlamaktadır. Bu 

araştırmadan elde edilen bulguların rehberlik ve psikolojik danışma alanına katkı sağlaması, grup 

rehberlik çalışmalarının mesleki öz yeterlik düzeyleri üzerine etkisinin belirlenmesi suretiyle bu alanda 

çalışacak olanlara veri sağlaması açısından önemli ve yararlı görülmektedir. 

2. Yöntem 

2.1. Araştırma Modeli 

Bu araştırma mesleki grup rehberliği programının, 8. sınıf öğrencilerinin mesleki öz yeterlik 

düzeylerini artırmada etkili olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan yarı deneysel bir çalışmadır. 

Araştırmada eşitlenmemiş kontrol gruplu model kullanılmıştır. Bu modelde, gelişigüzel atama ile 

oluşturulmuş iki grup vardır. Bu gruplardan biri deney grubu diğeri ise kontrol grubu olarak 

belirlenmiştir. Hem deney hem de kontrol grubunda eğitim programı öncesi ve sonrası için ölçüm 

yapılmıştır (Karasar, 1999;). Araştırmanın bağımsız değişkeni öğrencilerin mesleki öz yeterlik 

düzeylerini artırmak amaçlı geliştirilen mesleki grup rehberliği programı, bağımlı değişkeni ise 

öğrencilerin mesleki öz yeterlik düzeyleridir.  

2.2. Örneklem Grubu 

Çalışma grubunu 2021–2022 eğitim-öğretim yılında Antalya Kepez Gülgün Nihat Ömür Ortaokulunda 

8. sınıfta öğrenim gören 38 öğrenci oluşturmuştur.  19 öğrenci deney grubuna 19 öğrenci ise kontrol 

grubuna gelişigüzel şekilde dağıtılmıştır. 

2.3. Veri Toplama Araçları 

Kariyer ve Yetenek Gelişimi Öz Yeterlik Ölçeği, ölçeğin orijinali Career and Talent Development Self-

Efficacy Scale olarak The Chinese University of Hong Kong’da Yuen ve arkadaşları (2010)  

tarafından geliştirilmiştir. Türkçeye uyarlamasını geçerlik, güvenilirlik analizi ise Yıldız (2015) 

tarafından yapılmıştır. Ölçeğin Cronbach alpha güvenirlik katsayısı için .91, test-tekrar test güvenirlik 

katsayısı .62 olarak saptanmıştır. Ölçeğin madde toplam korelâsyonları ise. 51 ile. 70 arasında 

bulunmuştur.  
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2.4. Deneysel Süreç 

Kariyer ve Yetenek Gelişimi Öz Yeterlik Ölçeği kullanılarak elde edilen verilerden deney ve kontrol 

grupları oluşturulmuştur. Deney ve kontrol grubunun ön test puanları karşılaştırılmış ve anlamlı bir 

fark çıkmamıştır. Ayrıca grupların homojen olduğu anlaşılmıştır. Deney grubuna Mesleki teleskop 

Uygulama Kitabında yer alan etkinliklerle 10 oturumluk grup rehberlik çalışması yapılmıştır 

(Amundson, Poehnell ve Pattern, 2021). Kontrol grubunu oluşturan öğrenciler ile herhangi bir çalışma 

yapılmamıştır. Grup rehberliği uygulamaları haftada bir kez, 45 dakika olmak üzere 10 oturum olarak 

uygulanmıştır. Oturumlar bittikten sonra ölçek tekrar uygulanmıştır. 

2.5. Verilerin Analizi 

Verilerin analizinde uygun testlerin kullanılabilmesi için öncelikle verilerin normal dağılıma 

uygunluğu test edilmiştir. Verilerin normallik analizleri yapıldığında, çarpıklık ve basıklık değerleri -

1,5 ile +1,5 arasında değer aldığı için değişkenlerin normal dağılım gösterdiği varsayılmıştır 

(Tabachnick and Fidell, 2013). Bu sebeple verilerin analizinde parametrik testler kullanılmıştır. Deney 

ve kontrol grubu öğrencilerinin mesleki öz yeterlik ölçeği ön test puanları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir şekilde farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için Bağımsız Örneklem T Testi 

kullanılmıştır. Deney ve kontrol grubunun ön test puanları arasında anlamı bir fark olmadığı için 

araştırmaya tekrarlı ölçümler için kullanılan ANCOVA istatistiksel işlemleri ile devam edilmiştir. 

 

3. BULGULAR 

Ortaokul 8. Sınıf öğrencilerinin kariyer ve yetenek gelişimi öz yeterlik düzeylerini geliştirmeye 

yönelik grup rehberliği programının etkisinin incelendiği bu araştırmada deney ve kontrol gruplarının 

normal dağılım değerleri analiz edilmiş ve grupların normal dağılım gösterdiği bu suretle ilişkisiz 

ölçümler için bağımsız t testi yapılmıştır. 

Tablo 1. Deney ve Kontrol Gruplarının Ön Test Puanlarına İlişkin t Testi Sonuçları 

   N x̄ S.s S.d. T P 

Gruplar deney 19 64.47 
 

3.747 
 

.860 .487 .63 
 

kontrol 19 62.74 15.099 3.464 

 

 

 

Tablo 1 incelendiğinde Kariyer ve Yetenek Gelişimi Öz Yeterlik Ölçeği deney grubu ön test 

ortalamalarının kontrol grubu ön test ortalamalarından istatistiksel olarak anlamlı şekilde 

farklılaşmadığı görülmektedir (p=.63; p>0.05). Yapılan araştırmada grupların ön test puanlarının 

istatistiksel olarak anlamlı olmaması grupların homojen dağılımda olduğunu ve çalışmaya uygun 

gruplar olduğunu da ifade etmektedir. 

Tablo 2. Betimsel İstatistik ve Kariyer ve Yetenek Gelişimi Öz Yeterlik ANCOVA Sonuçları 

 Ancova 

Grup 

   F p η²p 

deney Ön test 64.47 

K
ar

iy
er

 
v
e 

Y
et

en
ek

 
Ö

z 

Y
et

er
li

k
 

11.79 .00* .25 

Son test 73.21    

kontrol Ön test 62.74    
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Son test 62.00    

p<.05 

Tablo 2 incelendiğinde yapılan istatistiksel işlemler sonucu mesleki yetkinlik düzeylerindeki 

değişimin [F= 11.79; p=.00; P<0.05] anlamlı farklılaşma olduğu ve bu farklılaşmanın deney ve kontrol 

grubundan etkilendiği görülmektedir. Ayrıca deney grubuna uygulanan grup rehberliği çalışmasının 

%25 oranında etkili olduğu söylenebilir (η²p = .25). 

 

 

Grafik 1. Kariyer ve Yetenek Gelişimi Öz Yeterlik Deney ve Kontrol Grubunun Süreç Grafiği 

 

Grafik 1’ de görüldüğü gibi deney grubu kariyer ve yetenek gelişimi öz yeterlik ön test toplam puanı 

(Toplam Puan= 64.47) ile kontrol grubu ön test toplam (Toplam Puan= 62.74) puanı arasında anlamlı 

bir farklılık yoktu. Deney grubuna uygulan 10 haftalık grup rehberliği çalışması sonunda öğrencilerin 

kariyer ve yetenek gelişimi öz yeterlik puanlarının anlamlı bir şekilde yükseldiği görülürken (Toplam 

Puan= 73.21), hiçbir uygulama yapılmayan kontrol grubunun kariyer ve yetenek gelişimi öz yeterlik 

puanlarında hafif düşme görülmüştür (Toplam Puan= 62.00).  

Yapılan istatistiksel işlemler sonucunda elde edilen bulgular deney grubuna uygulanan 10 haftalık 

grup rehberliğinin öğrencilerin kariyer ve yetenek gelişimi öz yeterliğini artırmada etkili olduğunu 

göstermiştir. 

 

4. Tartışma ve Sonuç 

Bu araştırmada mesleki grup rehberliği çalışmasının öğrencilerin kariyer ve yetenek gelişimi öz 

yeterlik düzeyini artırmada etkili olup olmayacağı incelenmiştir. Bulgular grup rehberliğine katılan 

öğrencilerin, Kariyer ve Yetenek Gelişimi Öz Yeterlik Ölçeğinin ön-test puanlarının, grup rehberliği 

sonunda anlamlı düzeyde artış gösterdiğini buna karşılık kontrol grubunun ön-test ve son-test puan 

ortalamaları arasında anlamlı bir farkın olmadığını göstermiştir. Bu da mesleki rehberlik programının, 

bireylerin kariyer ve yetenek gelişimi öz yeterliğini, dolayısıyla mesleki gelişimini olumlu yönde 

etkilediğinin kanıtı sayılmıştır. Bu bulgu Bozgeyikli’nin (2005) yaptığı çalışmayla benzerlik 

göstermektedir. Bozgeyikli (2005) 8. sınıf öğrencileriyle grup rehberlik çalışması yapmış ve çalışma 

sonunda öğrencilerin mesleki yetkinlik algıları üzerinde anlamlı düzeyde arttığını bulmuştur. Bir diğer 

mesleki yetkinlikle ilgili grup rehberliği çalışması Işık (2010) tarafından yapılmıştır. Araştırma sonucu 

Bozgeyikli (2005) nin yaptığı çalışmayı destekler niteliktedir.  
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Seçer ve arkadaşları (2013) ilköğretim 8. Sınıf öğrenciyle grup rehberliği çalışması yapmış ve çalışma 

sonunda deney grubunda bulunan öğrencilerin mesleki yetkinlik arttığını tespit etmiştir. Creed (2006), 

lise öğrencileriyle mesleki rehberlik çalışması yapmış ve yetkinlik algısı arttıkça mesleki 

kararsızlıklarının azaldığını bulgulamıştır. Nuyen (2011), üniversite öğrencileri üzerinde bir deneysel 

çalışma sonunda deney grubunun karar verme becerileri, problem çözme becerileri ve mesleki 

yetkinlik algılarının arttığını tespit etmiştir. Conkel (2010) mesleki karar verme, öz-yeterlilik ve 

mesleki sonuç beklentisi arasında bir bağlantı olduğunu bulmuş ve Walker (2010) ise yaptığı deneysel 

çalışma sonunda üniversite öğrencilerinin mesleki olgunluk, kariyer kararı, öz-yeterlik ve öğrencilerin 

öz-savunma becerileri arasında pozitif yönlü bir ilişki bulmuştur. Secer ve arkadaşları (2013) 8. 

Sınıflarla yaptıkları mesleki grup rehberliği çalışmasında deney grubunda öğrencilere 8 hafta süreyle 

mesleki yetkinlik düzeylerini geliştirmeye dönük grup rehberlik programı uygulamışlardır. 

Araştırmacılar araştırmanın sonucunda mesleki grup rehberlik programına katılan öğrencilerin, 

mesleki yetkinlik düzeylerinin deneysel işlem öncesine göre ve kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde 

yükseldiği tespit etmişlerdi. 

Mesleki rehberlik alanında birçok deneysel çalışma bulunmasının yanı sıra mesleki öz yeterlik 

alanında daha kısıtlı çalışma bulunmaktadır. Fakat alanyazın incelendiğinde varılan ortak sonuç 

mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığı alanında grup rehberliği yapılmasının öğrencilerin mesleki 

gelişim süreçlerine katkı sağladığı ve meslek seçimi konusunda öğrencilere destek olduğudur. 

Günümüzde mesleki rehberlik çalışmalarının okul psikolojik danışmanları tarafından daha sık 

yapılmasının ve araştırmaların daha da artmasının alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu 

nedenle mesleki rehberlik grup çalışmaları planlanmalı ve araştırmalar farklı örneklem gruplarıyla 

artırılmalıdır. 
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Mesleki Grup Rehberliği Programı 

I. Oturum  

Amaç: Uygulanan mesleki grup rehberliği çalışmasının amacını, uyulması gereken kuralları 

kavramak. 

Hedef Davranışlar: 

Grup üyeleriyle tanışma, ısınma oyunuyla kaynaşmanın sağlanması. 
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Katılımcıların uygulanan mesleki grup rehberliği programının amacı ve içeriği hakkında bilgi sahibi 

olmalarını sağlama. 

Grup kurallarının oluşturulması ve benimsenmesi. 

Materyaller 

Ek 4.1. Bilgilendirilmiş onam formu 

Şapka 

Süreç 

Grup lideri kendini tanıtarak öğrencilerden kendilerini tanıtmasını ister. 

Grup üyelerinin tanışması ve kaynaşması için ısınma oyunu oynanır. Çocuklar halka olurlar. Bir şapka 

müzik eşliğinde kafadan kafaya dolaşır. Müzik durduğunda şapka kimdeyse bir şarkı söyler. 

Grup lideri, grubun amacını ve sürecini açıklayarak; oturumların sonunda öğrencilerin elde 

edebilecekleri kazançlar ve davranışlar hakkında bilgi verir.  

Gruptan beklentiler ifade edilir. Ayrıca sürecin sağlıklı yürümesi adına grup kuralları ortak bir şekilde 

belirlenir.  

Kısaca özetleme yapılarak oturum sonlandırılır. 

II. Oturum  

Amaç: Kariyer ile ilgili inançların kişinin kim olduğuna, kariyer planlamasına etki edeceğini fark 

etmek. Doğru kariyer inançları geliştirebilmek. 

Hedef Davranışlar 

Kariyer hakkında bilgi sahibi olma. 

Genel kariyer inançlarının öğrenciler tarafından fark edilmesini sağlayarak ortak bir ‘kariyer inancı’ 

bilinci oluşturma. 

 

Materyaller 

1. Mesleki teleskop uygulama kitabı, Etkinlik 2-Kariyer İnançlarım  

Süreç 

Öğrencilerle daha samimi bir grup ortamı oluşması için bir ısınma etkinliği yapılır. 

“Kariyer nedir?” diye öğrencilere sorularak beyin fırtınası yapılır.  

Öğrencilerin söylediklerinde yola çıkarak genel bir kariyer tanımı yapılır. 

Mesleki teleskop uygulama kitabının kariyer inançları etkinliği uygulanır. Uygulamanın ardından 

öğrencilere yaygın kariyer inançları hakkında ne düşündükleri sorulur. Sonra yaygın kariyer mitleri 

hakkında tartışılır. Etkinlik 2’deki soruların doğru yanıtları öğrencilerle paylaşılır. Öğrenciler arasında 

ortak bir ‘kariyer inancı’ bilinci oluşması sağlanır. 

Oturum özetleme yapılarak sonlandırılır. 
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ÇEVRİMİÇİ MAHREMİYET FARKINDALIĞININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN 

İNCELENMESİ1 

 

EXAMINING ONLINE PRIVACY AWARENESS IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES 

 

Doç. Dr. Didem Alsancak Sırakaya 

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, ORCID: 0000-0002-4386-3462 

 

Doç. Dr. Mustafa Sırakaya 

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, ORCID: 0000-0002-7964-4399 

 

Özet 

Mobil teknolojilerde yaşanan hızlı gelişim alışveriş, bankacılık, kamu işlemleri, eğlence amaçlı 

etkinlikler gibi günlük hayattaki hemen hemen her türlü işlerin çevrimiçi ortamlarda yapılmasına 

olanak sağlamaktadır. Bununla birlikte sosyal medyanın yaygın kullanımı bireylerin özel hayatlarında 

yaşadıklarını takipçileriyle paylaşmalarıyla sonuçlanmaktadır. Sosyal medyada yapılan paylaşımların 

çokça etkileşim alması, takipçi sayısının artması gibi amaçlarla çok farklı içeriklerin bu mecralarda 

paylaşıldığı görülmektedir. Ayrıca internet ortamının esnek yapısı bireylerin kendilerini daha özgür 

hissetmelerine ve paylaşımlarında da daha rahat davranmalarına neden olmaktadır. Bu durum 

çevrimiçi paylaşımlarda mahremiyet kurallarına dikkat edilmemesi ve mağduriyetlerin ortaya 

çıkmasıyla sonuçlanmaktadır. Mahremiyet, kişinin kendi hayatıyla ilgili bilgilerin ne kadarını ve ne 

şekilde başka bireylerle paylaşacağını sınırlama hakkı olarak tanımlanabilir. Çevrimiçi mahremiyet 

kavramı ise internet ortamında paylaşılan kişiye özel bilgilerle ilgili diğer kişilerin erişim 

seçeneklerinin belirlenmesi olarak ifade edilmektedir. Sosyal medyada popüler olma isteği dikkate 

alındığında özellikle üniversite çağındaki bireylerin, paylaşımlarında çevrimiçi mahremiyet konusunda 

sorun yaşadıkları söylenebilir. Bu araştırmayla üniversite öğrencilerinin çevrimiçi mahremiyet 

farkındalıklarının ortaya çıkarılması ve çeşitli değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. 

Araştırmanın örneklemini 105 önlisans öğrencisi oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Çevrimiçi 

Mahremiyet Farkındalık Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda 

katılımcıların çevrimiçi mahremiyet farkındalıklarının günlük sosyal medya kullanımına, kaç yıldır 

sosyal medya kullandığına, sosyal medya kullanıcı düzeyine gibi değişkenlere göre anlamlı farklılık 

göstermediği sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Çevrimiçi mahremiyet, Sosyal medya, çevrimiçi zorbalık. 

 

Abstract 

The rapid development in mobile technologies enables almost all kinds of daily activities such as 

shopping, banking, public transactions and entertainment activities to be done online. However, the 

widespread use of social media results in individuals sharing their private lives with their followers. It 

is seen that very different contents are shared in these channels for the purposes such as the sharing of 

social media receiving a lot of interaction and increasing the number of followers. In addition, the 

flexible structure of the internet environment causes individuals to feel more free and to behave more 

comfortably in their sharing. This situation results in not paying attention to privacy rules in online 

sharing and the emergence of grievances. Privacy can be defined as the right to limit how much and 

how much information about one's life is shared with other individuals. The concept of online privacy, 

 
1Bu çalışma Ahi Evran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince Desteklenmiştir. Proje Numarası: 

TBY.A4.22.005 
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on the other hand, is expressed as the determination of other people's access options regarding 

personal information shared on the internet. Considering the desire to be popular in social media, it 

can be said that especially university-aged individuals have problems with online privacy in their 

posts. With this research, it is aimed to reveal the online privacy awareness of university students and 

to examine them in terms of various variables. The sample of the study consists of 105 associate 

degree students. The Online Privacy Awareness Scale and Personal Information Form were used as 

data collection tools. As a result of the analysis, it was concluded that the online privacy awareness of 

the participants did not differ significantly according to variables such as their daily use of social 

media, how many years they had been using social media, and the level of social media users. 

Keywords: Online privacy, Social media, online bullying. 

 

GİRİŞ 

İnternet her kullanıcı için farklı seçenekler sunarak günümüzün vazgeçilmez teknolojisi olmuş 

durumdadır (Mıhçı ve Çakmak, 2017). Günlük hayatta yapılan hemen her iş ve işlemin internet 

ortamında da bir karşılığının olduğunu söyleyebiliriz. Bu durum sayısız avantaj sağlamakla birlikte 

beraberinde bazı olumsuz durumların yaşanmasına da neden olmaktadır. Günümüz şartlarında 

kullanıcılar kolay ve hızlı şekilde bilgiye erişebilmekte ve paylaşabilmektedirler (Taşdelen ve 

Çataldaş, 2017). Bireyler kendilerini özgür hissettikleri internet ortamında rahat biçimde paylaşım 

yapmaktadırlar (Kalaman, 2017). Sosyal medyada yapılan paylaşımların çokça etkileşim alması, 

takipçi sayısının artması gibi amaçlarla çok farklı içeriklerin bu mecralarda paylaşıldığı görülmektedir. 

Ayrıca internet ortamının esnek yapısı bireylerin kendilerini daha özgür hissetmelerine ve 

paylaşımlarında da daha rahat davranmalarına neden olmaktadır. Bu durum çevrimiçi paylaşımlarda 

mahremiyet kurallarına dikkat edilmemesi ve mağduriyetlerin ortaya çıkmasıyla sonuçlanmaktadır. 

Özellikle son zamanlarda çevrimiçi mahremiyet kaynaklı mağduriyetlerin yaşandığı görülmektedir. 

Mahremiyet kavramı en basit şekliyle gizli olan ve gizli kalması gereken şey olarak tanımlanabilir. 

İnternetin esnek yapısı mahremiyet kavramını da etkileyerek, bireylerin mahremiyetlerinin 

korunmasının zorlanmasına neden olmuştur (Kalaman, 2017). İnternette yapılan işlemlerin artması 

beraberinde mahremiyet ihlallerinin de nicelik ve niteliksel olarak artmasıyla sonuçlanmıştır. Bu 

nedenle çevrimiçi mahremiyet, kullanıcıların kaygı yaşadığı bir konu haline gelmiştir (Acılar, Olgun 

ve Görür, 2015; Yabancı, Figen ve Ulutaş, 2018). Çevrimiçi hizmetlerin kullanıcılar hakkında kişisel 

veri toplaması, toplanan verilerin başka amaçlarla kullanılabilmesi ve hatta izinsiz biçimde üçüncü 

kişilerle paylaşılabileceği endişesi çevrimiçi mahremiyet hakkındaki korkuyu tetiklemektedir (Hsu & 

Lin, 2016). Çevrimiçi mahremiyet kavramı, kişisel bilgilerin internet ortamında başkaları tarafından 

izinsiz biçimde kullanılmasına ilişkin endişeleri ifade eden bir kavram olarak tanımlanabilir 

(Aslanyürek, 2016). Diğer bir bakış açısıyla ele alındığında, çeşitli amaçlarla internete bağlanan 

kişilerin bilgilerinin korunması amacıyla yapılacak tedbirler bütünü olarak değerlendirilebilir (Wu, 

Lau, Atkin ve Lin, 2011). Alanyazın incelendiğinde çevrimiçi mahremiyetle ilgili endişelerde yaşanan 

artışa paralel olarak yapılan araştırma sayılarında da artış yaşandığı görülmektedir. Karadaş ve Kara 

(2021) üniversite öğrencileriyle yaptıkları araştırmalarının sonucunda, katılımcıların çevrimiçi 

mahremiyet farkındalıkları, dijital okuryazarlık düzeyleri ve sanal ortam kişiler arası güven 

düzeylerinin yüksek olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Çevrimiçi mahremiyet farkındalığının cinsiyet ve 

eğitim gördükleri bölüme göre anlamlı değişiklik göstermediği anlaşılmıştır. Ayrıca çevrimiçi 

mahremiyet farkındalığı değişkeni ile dijital okuryazarlık, sanal ortam kişiler arası güven, yaş, internet 

kullanım yılı ve mobil cihaz kullanım yılı değişkenleri arasında pozitif ve anlamlı ilişkiler olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Ancak çevrimiçi mahremiyet farkındalığı ile sosyal medya kullanım yılı 

arasında anlamlı bir ilişki olmadığı yapılan analizler sonucunda elde edilmiştir.  Bazı çalışmalarda en 

çok kullanılan sosyal medya araçlarından olan Facebook ile mahremiyet kaygısının incelendiği 

görülmektedir (Oktuğ, Zengin ve Zengin, 2015). Benzer olarak Acılar, Olgun ve Görür (2015) kamu 

çalışanlarının internette mahremiyet kaygılarını ortaya çıkarmaya çalışan bir araştırma yürütmüştür. 

Yapılan pek çok araştırma sonucunda çevrimiçi mahremiyeti etkileyen faktörlerin ortaya çıkarılması 

önerilmektedir (Boerman, Kruikemeier ve Borgesius, 2018; Jordaan ve Heerden, 2017; De Wolf, 
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2019). Bu bağlamda bu araştırmayla üniversite öğrencilerinin çevrimiçi mahremiyet farkındalıklarının 

çeşitli değişkenlere göre değişiminin ortaya çıkarılması hedeflenmektedir. 

 

 

YÖNTEM 

Araştırma Yöntemi  

Araştırma yöntemi olarak tarama modeli kullanılarak. Tarama modeliyle yürütülen araştırmalar 

genellikle diğer araştırmalara göre daha çok sayıda katılımcılarla yürütülen araştırmalardır (Fraenkel 

ve Wallen, 2006). Tarama çalışmalarında var olan durumun olduğu gibi ortaya çıkarılması hedeflenir 

(Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, Ö., Karadeniz ve Demirel, 2008).  

Çalışma grubu  

Araştırmanın çalışma grubunu bir devlet üniversitesinde öğrenim gören 105 önlisans öğrencisi 

oluşturmaktadır. Çalışma grubunun belirlenmesinde elverişli örnekleme yönteminden yararlanılmıştır. 

Elverişli örnekleme yönteminde araştırmacı kendisi için en kolay ulaşılabilir durumları katılımcılardan 

başlayarak, ihtiyaç duyduğu katılımcı sayısına ulaşmayı hedefler (Büyüköztürk ve diğerleri 2008).  

Katılımcıların demografik özelliklerine göre dağılımı Tablo 1’de verilmiştir. 

 

Tablo 1. Katılımcıların demografik özelliklere göre dağılımı 

Kategori  Sınıflama  f  %  

Cinsiyet 

Kadın  27  25,7  

Erkek  78  74,3  

Toplam  105  100  

Günlük sosyal medya 

kullanım süresi 

  

1 saatten az  10  9,5  

1-4 saat arası  58  55,2  

4-8 saat arası  26  24,8  

8 saatten fazla  11  10,5  

Toplam  105  100,0  

Sosyal medya kullanım 

yılı 

1 yıldan az  2  1,9  

1-4 yıl arası  23  21,9  

4-8 yıl arası  47  44,8  

8 yıldan fazla  33  31,4  

Toplam  105  100  

Sosyal medya kullanıcı 

düzeyi 

  

Acemi  3  2,9  

Orta  47  44,8  

İleri  42  40,0  

Geliştirici  13  12,4  

Toplam  105  100  

 

Veri Toplama Araçları  

Kişisel Bilgiler Formu: Katılımcılara ilişkin demografik bilgiler araştırmacılar tarafından geliştirilen 

Kişisel Bilgiler Formu ile toplanmıştır. Bu formda katılımcıların cinsiyet, öğrenim görülen sınıf, 

günlük sosyal medya kullanım süresi, sosyal medya kullanım yılı, sosyal medya kullanım düzeyi, siber 

zorbalığa maruz kalma ve siber zorbalık yapma durumları hakkında sorular bulunmaktadır. 

Çevrimiçi Mahremiyet Farkındalığı Ölçeği: Araştırmada Korkmaz, Vergili ve Töngel (2021), 

tarafından geliştirilen Çevrimiçi Mahremiyet Farkındalık Ölçeği(ÇMFÖ) kullanılmıştır. 5’li likert 

türünde hazırlanan ÇMFÖ 17 madde ve 3 faktörden oluşmaktadır. Yapılan analizler sonucunda 3 
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faktörün toplam varyansın %47.709’unu açıkladığı görülürken, ölçeğin tamamının güvenirlik katsayısı 

(Cronbach ⍺) .794 olarak hesaplanmıştır. Elde edilen analiz sonuçları, 

ölçeğin güvenilir ve geçerli olduğunu göstermektedir. 

 

Verilerin Analizi  

Betimsel istatistikler, ilişkisiz örneklemler t-testi ve ilişkisiz örneklemler için tek faktörlü varyans 

analizi (ANOVA) testleri kullanılarak veriler analiz edilmiştir. Verilerin normal dağılım gösterip 

göstermediğinin tespitinde, örneklem sayısı 50’den büyük olduğu için Kolmogorov-Smirnov testi 

kullanılmıştır (Büyüköztürk, 2007). Yapılan test sonucunda normal dağılım değerinin istatistiksel 

olarak anlamlı olmadığı (p>.05) anlaşılmıştır.  

 

BULGULAR VE SONUÇLAR 

Çevrimiçi Mahremiyet Farkındalığının Cinsiyete Göre Değişimi  

Önlisans öğrencilerinin çevrimiçi mahremiyet farkındalıklarının cinsiyete göre farklılaşıp 

farklılaşmadığını belirlemek için ilişkisiz örneklemler t-testi uygulanmıştır. Elde edilen bulgular Tablo 

2’de sunulmuştur.  

Tablo 2.  Çevrimiçi mahremiyet farkındalıklarının cinsiyete göre değişimi 

Cinsiyet  N    S  sd  t  p  

Kadın  27  58.26  7.46  

103  .501  .618  

Erkek  78  59.47  11.80  

 

Tablo 2 incelendiğinde kadın öğrencilerin çevrimiçi mahremiyet farkındalıklarının ( = 58.26) erkek 

öğrencilere göre ( =59.47) daha düşük olmasına rağmen, aradaki farkın anlamlı olmadığı 

anlaşılmaktadır (t(103)= .501, p>.05). Bu bulgu çevrimiçi mahremiyet farkındalıklarının üzerinde 

cinsiyet değişkeninin anlamlı farklılık yaratmadığı şeklinde yorumlanabilir.  

Çevrimiçi Mahremiyet Farkındalığının Sınıfa Göre Değişimi  

Önlisans öğrencilerinin çevrimiçi mahremiyet farkındalıklarının öğrenim görülen sınıfa göre 

farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için ilişkisiz örneklemler t-testi uygulanmıştır. Elde edilen 

bulgular Tablo 3’te sunulmuştur.  

Tablo 3.  Çevrimiçi mahremiyet farkındalıklarının sınıfa göre değişimi 

Sınıf  N    S  sd  t  p  

sınıf  76  58.74  11.30  

103  .649  .518  

sınıf  29  60.28  9.56  

 

Tablo 3 incelendiğinde 1. sınıf öğrencilerinin çevrimiçi mahremiyet farkındalıklarının ( = 58.74) 1. 

sınıf öğrencilerine göre ( =60.47) daha düşük olmasına rağmen, aradaki farkın anlamlı olmadığı 

anlaşılmaktadır (t(103)= .649, p>.05). Bu bulgu çevrimiçi mahremiyet farkındalıklarının üzerinde 

öğrenim görülen sınıf değişkeninin anlamlı farklılık yaratmadığı şeklinde yorumlanabilir.  
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Çevrimiçi Mahremiyet Farkındalığının Günlük Sosyal Medya Kullanım Süresine Göre Değişimi  

Önlisans öğrencilerinin çevrimiçi mahremiyet farkındalıklarının günlük sosyal medya kullanım 

süresine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için ilişkisiz örneklemler için tek faktörlü 

varyans analizi (ANOVA) uygulanmıştır. Yapılan ANOVA testi sonuçları Tablo 4’te verilmiştir.  

Tablo 4 Çevrimiçi mahremiyet farkındalıklarının günlük sosyal medya kullanım süresine göre 

değişimi 

Varyans Kaynağı  Kareler 

toplamı  

Sd  Kareler 

ortalaması  

F  p  Anlamlı farklılık  

Gruplar Arası  735.516  3  245.172  2.160  .097  

--  Gruplar İçi  11464.731  101  113.512  

Toplam  12200.248  104    

Tablo 4 incelendiğinde, önlisans öğrencilerinin çevrimiçi mahremiyet farkındalıklarının günlük sosyal 

medya kullanım süresine göre anlamlı farklılık göstermediği belirlenmiştir (F(3-101)= 2.160; p>.05).  

Çevrimiçi Mahremiyet Farkındalığının Sosyal Medya Kullanım Yılına Göre Değişimi  

Önlisans öğrencilerinin çevrimiçi mahremiyet farkındalıklarının sosyal medya kullanım yılına göre 

farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için ilişkisiz örneklemler için tek faktörlü varyans analizi 

(ANOVA) uygulanmıştır. Yapılan ANOVA testi sonuçları Tablo 5’te verilmiştir.  

 

Tablo 5 Çevrimiçi mahremiyet farkındalıklarının günlük sosyal medya kullanım yılına göre değişimi 

Varyans Kaynağı  Kareler 

toplamı  

Sd  Kareler 

ortalaması  

F  p  Anlamlı farklılık  

Gruplar Arası  507.199  3  169.066  1.460  .230  

--  Gruplar İçi  11693.049  101  115.773  

Toplam  12200.248  104    

 

Tablo 5 incelendiğinde, önlisans öğrencilerinin çevrimiçi mahremiyet farkındalıklarının sosyal medya 

kullanım yılına göre anlamlı farklılık göstermediği belirlenmiştir (F(3-101)= 1.460; p>.05).  

Çevrimiçi Mahremiyet Farkındalığının Sosyal Medya Kullanım Düzeyine Göre Değişimi  

Önlisans öğrencilerinin çevrimiçi mahremiyet farkındalıklarının sosyal medya kullanım düzeyine göre 

farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için ilişkisiz örneklemler için tek faktörlü varyans analizi 

(ANOVA) uygulanmıştır. Yapılan ANOVA testi sonuçları Tablo 6’da verilmiştir.  

 

Tablo 6 Çevrimiçi mahremiyet farkındalıklarının günlük sosyal medya kullanım düzeyine göre 

değişimi 

Varyans Kaynağı  Kareler 

toplamı  

Sd  Kareler 

ortalaması  

F  p  Anlamlı farklılık  
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Gruplar Arası  564.338  3  188.113  1.633  .186  

--  Gruplar İçi  11635.909  101  115.207  

Toplam  12200.248  104    

 

Tablo 6 incelendiğinde, önlisans öğrencilerinin çevrimiçi mahremiyet farkındalıklarının sosyal medya 

kullanım yılına göre anlamlı farklılık göstermediği belirlenmiştir (F(3-101)= 1.633; p>.05).  

Çevrimiçi Mahremiyet Farkındalığının Siber Zorbalığa Maruz Kalmaya Göre Değişimi  

Önlisans öğrencilerinin çevrimiçi mahremiyet farkındalıklarının siber zorbalığa maruz kalmaya göre 

farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için ilişkisiz örneklemler t-testi uygulanmıştır. Elde edilen 

bulgular Tablo 7’de sunulmuştur.  

 

Tablo 7.  Çevrimiçi mahremiyet farkındalıklarının siber zorbalığa maruz kalmaya göre değişimi 

Siber 

Zorbalığa 

Maruz Kalma  

N    S  sd  t  p  

Evet  31  58.26  9.38  

103  .552  .582  

Hayır  74  59.54  11.42  

 

Tablo 7 incelendiğinde siber zorbalığa maruz kalan öğrencilerin çevrimiçi mahremiyet 

farkındalıklarının ( = 58.26) kalmayan öğrencilere göre ( =59.54) daha düşük olmasına rağmen, 

aradaki farkın anlamlı olmadığı anlaşılmaktadır (t(103)= .552, p>.05). Bu bulgu çevrimiçi mahremiyet 

farkındalıklarının üzerinde siber zorbalığa maruz kalma değişkeninin anlamlı farklılık yaratmadığı 

şeklinde yorumlanabilir.  

 

Çevrimiçi Mahremiyet Farkındalığının Siber Zorbalık Yapmaya Göre Değişimi  

Önlisans öğrencilerinin çevrimiçi mahremiyet farkındalıklarının siber zorbalık yapmaya göre 

farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için ilişkisiz örneklemler t-testi uygulanmıştır. Elde edilen 

bulgular Tablo 8’de sunulmuştur.  

 

Tablo 8.  Çevrimiçi mahremiyet farkındalıklarının siber zorbalık yapmaya göre değişimi 

Siber Zorbalık 

Yapma  
N    S  sd  t  p  

Evet  19  61.53  7.93  

103  1.052  .295  

Hayır  86  58.64  11.34  
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Tablo 8 incelendiğinde siber zorbalık yapan öğrencilerin çevrimiçi mahremiyet farkındalıklarının ( = 

61.53) yapmayan öğrencilere göre ( =58.64) daha yüksek olmasına rağmen, aradaki farkın anlamlı 

olmadığı anlaşılmaktadır (t(103)= 1.052, p>.05). Bu bulgu çevrimiçi mahremiyet farkındalıklarının 

üzerinde siber zorbalık yapma değişkeninin anlamlı farklılık yaratmadığı şeklinde yorumlanabilir.  

 

 

SONUÇLAR ve TARTIŞMA 

Araştırma sonucunda erkek katılımcıların çevrimiçi mahremiyet farkındalıklarının kadın katılımcılara 

göre daha yüksek olmasına rağmen aradaki farkın anlamlı olmadığı görülmüştür. Benzer bir sonuca 

ulaşan Karadaş ve Kara (2021) çevrimiçi mahremiyet farkındalığının cinsiyete göre değişim 

göstermediğini belirtmektedir. Ancak alanyazında yürütülen diğer çalışmalarda çevrimiçi mahremiyet 

farkındalığının cinsiyete göre farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır (Acılar ve Mersin, 2015; 

Korucu ve Gürkez, 2019). Bu farklılığın ortaya çıkmasında çalışma grubunun 2 yıllık meslek 

yüksekokulu öğrencilerinden oluşmasının etkisi olabilir. 

Katılımcılar arasında çevrimiçi mahremiyet farkındalığının öğrenim görülen sınıfa göre 

farklılaşmadığı anlaşılmıştır. 

Araştırma sonucunda elde edilen bulgular katılımcıların çevrimiçi mahremiyet farkındalıklarının 

günlük sosyal medya kullanım süresi ve sosyal medya kullanım yılana göre anlamlı farklılık 

göstermediği şeklindedir. Benzer bir sonuca ulaşan Karadaş ve Kara (2021) çevrimiçi mahremiyet 

farkındalığı ile sosyal medya kullanım yılı arasında anlamlı bir ilişki olmadığını belirtmektedir. Yine 

benzer olarak Korkmaz, Vergili ve Töngel (2019) çevrimiçi mahremiyet farkındalığının günlük sosyal 

medya kullanım süresine göre değişmediği sonucuna ulaşmıştır. 

Bir diğer araştırma sonucuna göre katılımcıların çevrimiçi mahremiyet farkındalıkları sosyal medya 

kullanım düzeyine göre değişmemektedir. Bu sonuç alanyazında elde edilen diğer sonuçlarla farklılık 

göstermektedir. Büchi, Just ve Latzer (2016) araştırma sonucunda çevrimiçi gizlilik farkındalıklarının 

internet kullanım becerisinden etkilendiğini belirtmektedir.  

Araştırmada elde edilen diğer sonuçlara göre çevrimiçi mahremiyet farkındalığı katılımcıların siber 

zorbalığa maruz kalmalarına ve siber zorbalık yapma durumlarına göre anlamlı şekilde farklılık 

göstermemektedir. Alanyazında benzer olarak siber zorbalığa maruz kalma ve siber zorbalık yapma ile 

çevrimiçi mahremiyet farkındalığını irdeleyen herhangi bir araştırmaya rastlanmamıştır. 
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Özet 

Dijital yerli olarak tanımlanan günümüz öğrencilerinin hayatında teknoloji vazgeçilmez bir unsurdur. 

Bu durum dijital yerlilerin eğitim ortamlarından beklentilerini de etkilemektedir. Dijital yerli olan 

günümüz öğrencilerinin ilgilerini derse çekmek ve motivasyonlarını artırmak için teknolojinin aktif ve 

etkili kullanımı sıklıkla başvurulan bir yöntemdir. Bu bağlamda özellikle son yıllarda eğitimciler 

tarafından sıklıkla kullanılan yöntemler arasında ters yüz sınıf modeli ve oyunlaştırma tekniği dikkati 

çekmektedir. Harmanlanmış öğrenmenin bir türü olan ters yüz sınıf modeli teknolojide yaşanan 

gelişmeler doğrultusunda gündeme gelen bir modeldir. Ters yüz sınıf modelinde geleneksel sınıf 

paradigmasının ters çevrilmesi söz konusudur. Tersyüz sınıf modeli, ders içeriğinin ders öncesine, ev 

ödevi ve faaliyetlerin sınıf zamanında gerçekleştirilmesiyle sınıf içindeki ve sınıf dışındaki 

faaliyetlerin yer değiştirdiği bir modeldir. Tersyüz sınıf yaklaşımının temelinde yatan anlayış yeni 

olmamakla beraber, öğrencilerin dersle ilgili hazırlıklarını ders öncesinde tamamlayarak sınıfa 

gelmeleridir. Oyunlaştırma en genel haliyle oyun unsurlarının oyun olmayan içerik ve bağlamlarda 

kullanılması olarak tanımlanmaktadır. Başka bir yaklaşımla oyunlaştırma, insanlarla iletişime geçmek, 

motivasyon sağlamak, öğrenmeye teşvik etmek ve problemleri çözmek amacıyla oyun-tabanlı 

mekanizmaları kullanma olarak tanımlanabilir. Oyunlaştırma kavram olarak yeni gibi algılanmasına 

rağmen oyun unsurlarının sınıfta kullanılması yeni bir fikir değildir. Grup çalışmaları, yarışmalar, 

rozet ve kurdele gibi uygulamalar eğitim ortamlarında kullanılan unsurlardır. Gerek oyunlaştırma 

gerekse ters yüz sınıf modelinde ortak olarak karşımıza çıkan durumun teknoloji destekli araçların 

kullanımı olduğu görülmektedir. Bu araştırmada oyunlaştırma ve ters yüz sınıf modeli üzerinde 

durulacaktır. Oyunlaştırma ve ters yüz sınıf modeli temel bileşenleriyle tanıtılacak ve eğitim 

ortamlarında kullanımı örneklendirilecektir. Böylelikle oyunlaştırma ve ters yüz sınıf modeli 

konusunda çalışma yapmak isteyen araştırmacılara ve sınıfında bu yöntemleri kullanmak isteyen 

eğitimcilere yol gösterici bulgulara ulaşılması hedeflenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Ters yüz sınıf modeli, Oyunlaştırma, Eğitim süreci. 

 

Abstract 

Technology is an indispensable element in the lives of today's students, who are defined as digital 

natives. This situation also affects the expectations of digital natives from educational environments. 

Active and effective use of technology is a frequently used method in order to attract the attention of 

today's students, who are digital natives, to the lesson and increase their motivation. In this context, the 

flipped classroom model and gamification technique draw attention among the methods frequently 

used by educators, especially in recent years. The flipped classroom model, which is a type of blended 

learning, is a model that has come to the fore in line with the developments in technology. The flipped 
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classroom model is an inversion of the traditional classroom paradigm. The flipped classroom model 

is a model in which the course content is replaced by activities inside and outside of the classroom, 

with homework and activities being carried out before the lesson, in class time. Although the 

understanding underlying the flipped classroom approach is not new, it is that students come to the 

classroom by completing their preparations before the lesson. Gamification is generally defined as the 

use of game elements in non-game content and contexts. In another way, gamification can be defined 

as using game-based mechanisms to communicate with people, provide motivation, encourage 

learning and solve problems. Although gamification is perceived as a new concept, using game 

elements in the classroom is not a new idea. Applications such as group work, competitions, badges 

and ribbons are elements used in educational environments. It is seen that the common situation in 

both gamification and flipped classroom model is the use of technology supported tools. In this 

research, gamification and flipped classroom model will be emphasized. Gamification and flipped 

classroom model will be introduced with its basic components and its use in educational environments 

will be exemplified through previous research. Thus, it is aimed to reach guiding findings for 

researchers who want to work on gamification and the flipped classroom model and for educators who 

want to use these methods in their classrooms. 

Keywords: Flipped classroom model, Gamification, Educational process. 

 

GİRİŞ 

Günümüz öğrenenleri Z kuşağı olarak adlandırılan özel bir nesildir. Dijital yerli olarak da karşımıza 

çıkan bu nesil önceki kuşaklardan farklı olarak teknolojiyi günlük hayatın her anında ve her alanında 

etkin olarak kullanmaktadır. Bu durum günümüz öğrenenlerinin eğitim ortamlarından beklentilerini de 

etkilemektedir. Öğrencilerin ilgilerini derse çekebilmek ve motivasyonlarını artırabilmek amacıyla 

eğitim ortamlarında sıklıkla teknolojiden yararlanılmaktadır. Teknoloji odaklı olduğu için tercih edilen 

yöntemler arasında tersyüz sınıf modeli ve oyunlaştırma tekniği yer almaktadır. 

Ters yüz sınıf modelinde geleneksel sınıf paradigması ters çevrilmektedir. Tersyüz sınıf yaklaşımının 

temelinde yatan anlayış, öğrencilerin dersle ilgili hazırlıklarını ders öncesinde tamamlayarak sınıftaki 

zamanın daha etkin ve aktif öğrenme etkinliklerine ayrılmasıdır. Ders öncesinde sınıf dışında 

öğrencinin yapacağı derse hazırlık kısmında genellikle dijital ders araçlarından yararlanılmaktadır. 

Böylelikle mekân ve zamandan bağımsız esnek öğrenme ortamı hedeflenmektedir. Eğitim 

ortamlarında son yıllarda sıklıkla tercih edilen bir diğer yöntem de oyunlaştırmadır. Oyunlaştırma en 

genel haliyle oyun unsurlarının oyun olmayan içerik ve bağlamlarda kullanılması olarak 

tanımlanabilir. Başka bir yaklaşımla oyunlaştırma, insanlarla iletişime geçmek, motivasyon sağlamak, 

öğrenmeye teşvik etmek ve problemleri çözmek amacıyla oyun-tabanlı mekanizmaları kullanma 

olarak ele alınmaktadır. Oyunlaştırma kavram olarak yeni gibi algılanmasına rağmen oyun 

unsurlarının sınıfta kullanılması yeni bir fikir değildir. Grup çalışmaları, yarışmalar, rozet ve kurdele 

gibi uygulamalar eğitim ortamlarında yıllardır kullanılan unsurlardır. 

Bu araştırmada oyunlaştırma ve ters yüz sınıf modeli üzerinde durulması hedeflenmektedir. 

Oyunlaştırma ve ters yüz sınıf modeli temel bileşenleriyle tanıtılacak ve eğitim ortamlarında kullanımı 

örneklendirilecektir. Böylelikle oyunlaştırma ve tersyüz sınıf modeli konusunda çalışma yapmak 

isteyen araştırmacılara ve sınıfında bu yöntemleri kullanmak isteyen eğitimcilere yol gösterici 

bulgulara ulaşılması hedeflenmektedir. 
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TERSYÜZ SINIF MODELİ  

Tersyüz sınıf modeli yeni bir model olarak algılanmasına rağmen aslında eğitim ortamlarında uzun 

yıllardır kullanılan bir modeldir. Teknolojide yaşanan hızlı ilerlemeler ve teknoloji kullanımının 

kitlesel boyutlara ulaşması ve eğitim anlayışında yaşanan değişimler tersyüz sınıf modelinin giderek 

yaygınlaşmasını sağlamıştır. Tersyüz sınıf modelinde geleneksel sınıf anlayışının ters çevrilmesi esası 

vardır. Yani öğrenciler video, animasyon gibi dijital materyaller yardımıyla sınıfa gelmeden önce ders 

konularını öğrenme imkânı bulur. Sınıf içindeki zaman ise problem çözme gibi aktif öğrenme 

etkinliklerine ayrılır (Bergmann ve Sams, 2012). Bu yönüyle değerlendirildiğinde tersyüz sınıf 

modelinin aslında yeni bir model olmadığı söylenebilir. Öğretmenlerin öğrencilerden derse gelmeden 

önce ders materyalleri üzerinden ön hazırlık yapmalarını ve sınıfta derin öğrenmelere zaman ayırmayı 

istemeleri yıllardır kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemde etkileşimli çevrimiçi araçların sistematik 

olarak kullanılması tersyüz sınıf modelini popüler hale getirmiştir. Tersyüz sınıf modelinde amaç, 

öğrenme fırsatlarının zaman ve mekândan bağımsız olarak sunulması ve etkileşimli aktif öğrenme 

ortamlarının oluşturulmasıdır (Baker, 2000). Bu modelde öğretmenin önceliğinde öğrenci ile yüksek 

etkileşim kurmak vardır (Bergmann ve Sams, 2012). Böylelikle doğrudan anlatım ve pasif öğrenme 

için harcanacak zaman yerine aktif öğrenme etkinliklerine zaman ayrılabilmektedir (Shimamoto, 

2012). 

Bahsedilen durumlar dikkate alındığında, tersyüz sınıf modeli web tabanlı öğrenme ve geleneksel 

öğrenme yöntemlerinin avantajlarının birleştirildiği bir yöntem olarak tanımlanabilir (Herreid ve 

Schiller, 2013).  Ders öncesi zamanda çevrimiçi yöntemlerle öğrencilerin derse hazırlanarak gelmeleri 

ve sınıfta aktif öğrenme etkinliklerinin yürütülmesini sağlayan bir harmanlanmış öğrenme modelidir. 

Böylelikle zamandan ve mekândan bağımsız öğrenme fırsatları sunularak yüz yüze öğrenme 

zamanında aktif öğrenme ortamları oluşturulmaktadır.  

 

Tersyüz Sınıf Modelinin Avantaj ve Dezavantajları 

Tersyüz sınıf modelini avantajları aşağıdaki gibi sıralanabilir (Bergmann ve Sams, 2012; Rutkowski 

ve Moscinska, 2013): 

Öğrencilere kendi hızlarında öğrenme imkânı tanır, 

Sınıfta geçirilen ortak zamanın daha etkili ve yaratıcı kullanılmasını sağlar, 

Öğrencilerin derse katılımlarını artırır, 

Öğrencilerin kendi öğrenme sorumluluklarını almalarını sağlar, 

Öğrenme sürecinde zaman ve mekân bakımından esneklik sağlar, 

Öğrencilerin birlikte çalışmaları için ortam sağlar, 

Ailelerin öğrenme süreci hakkında daha fazla bilgi sahibi olmalarına olanak sağlar. 

Bununla birlikte tersyüz sınıf modelinin sahip olduğu dezavantajlar şöyle sıralanabilir (Bergmann ve 

Sams, 2012; Krueger, 2012): 

Teknik ve bağlantı sorunları bazı öğrenciler için sorun yaratabilir, 

Öğrencilerin derse gelmeden önce yapması gereken hazırlık konusunda sorunlar yaşanabilir, 

Çevrimiçi ders materyalleri hazırlamak bazı öğretmenler için sorun olabilir.  
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OYUNLAŞTIRMA 

Oyun tarihi belki de insanlık tarihi kadar eski olan bir eğlence aracıdır. Oyun denilince her ne kadar ilk 

olarak çocuklar akla gelse de her yaştan, her kültürden insan oyun oynar. Okullarda, sokaklarda, 

sahalarda oynanan oyunlar dijitalleşme ile birlikte teknolojik araçlara geçiş yapmıştır. Özellikle mobil 

cihazların gelişmesi ve yaygınlaşması dijital oyunların geniş kitleler tarafından ilgi gören büyük bir 

pazara dönüşmesine neden olmuştur. Teknolojik araçların sağladığı avantajlar dijital oyunlarla birlikte 

oyunlaştırma kavramının da hayatımıza girmesini ve yaygınlaşmasını sağlamıştır. Oyunlaştırma en 

temel yaklaşımla ele alındığında oyun unsurlarının oyun olmayan ortam ve bağlamlarda kullanılması 

olarak tanımlanabilir (Deterding, Dixon, Khaled ve Nacke, 2011). Zichermann ve Cunningham (2011) 

gerçek hayat bağlamında ele aldığı oyunlaştırmayı oyun unsurlarının günlük hayattaki problemlerle 

baş etme sürecinde kullanmak olarak değerlendirmektedir.  

Oyunlaştırma yöntemi mobil teknolojilerde yaşanan gelişmelere paralel olarak bankacılık, pazarlama, 

hizmet sektörü gibi hemen hemen her alanda boy göstermeye başlamıştır. Bu anlamda 

oyunlaştırmanın en çok tercih edildiği alanlardan birisi de eğitimdir. Bununla birlikte oyunlaştırma 

günümüzde kullanılan halinden farklı olarak eğitim ortamlarında yıllardır kullanılan bir yöntemdir 

(Arkün-Kocadere ve Samur, 2016). Sınıfta gruplar halinde çalışmaların yapılması, okumaya başlayan 

öğrencilere kurdele takılması, örnek ödevlerin panoya asılması sınıflarda kullanılan oyunlaştırma 

tekniklerine örnek olarak gösterilebilir.  

Oyunlaştırma yöntemi dinamikler, mekanikler ve bileşenler olmak üzere 3 öğeden oluşmaktadır 

(Hunter ve Werbach, 2012). İlerleme adımları, sınırlılıklar, duygular oyunlaştırmada kullanılan 

dinamiklere örnektir. Oyunlaştırmanın ilk adımı dinamiklerin belirlenmesidir. İkinci adımda 

mekanizmalar belirlenir. Meydan okuma, zorluk seviyesi gibi öğeler mekanizmalara örnektir. Sıralama 

öğeleri (rozet, listeleme, puanlar) oyunlaştırmanın bileşenler kısmında yer almaktadır. 

 

Oyunlaştırma Yönteminin Avantaj ve Dezavantajları 

Eğitim ortamlarında oyunlaştırma yönteminin kullanılmasının avantajları aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

Öğrencilerin motivasyonunu artırır (Su ve Cheng, 2015; Yıldırım ve Demir, 2016; Wang, Øfsdal, ve 

Mørch-Storstein, 2007), 

Öğrenmeyi eğlenceli hale getirir (Hava ve Şen, 2021; Muntean, 2011, Sani Bozkurt, 2021; Tetik ve 

Korkmaz, 2018), 

Öğrencilerin derse daha aktif katılmalarını sağlar (Di Bitonto, Corriero, Pesare, Rossano ve Roselli, 

2014; Lee ve Hammer, 2011; Wang, Øfsdal, ve Mørch-Storstein, 2007), 

Akademik başarıda artış sağlar (Bolat, Şimşek ve Ülker, 2017; Domínguez vd., 2013; Gibson, 

Ostashewski, Flintoff, Grant & Knight, 2015; Su ve Cheng, 2015). 

Oyunlaştırma yönteminin sağladığı bu avantajlar kendi içinde bazı sorunlara da neden olabilmektedir. 

Oyunlaştırma yöntemi heyecan ve rekabeti ön plana çıkarmaktadır. Ancak rekabet ortamı bazı 

öğrenciler açısından olumsuz duyguların yaşanmasına neden olabilmektedir. Tetik ve Korkmaz 

(2018), Hebebci ve Usta (2018), Yıldırım ve Demir (2016) araştırmalarının sonucunda rekabet ortamı 

ve yarışma korkusunun öğrencilerde birtakım olumsuzluklara neden olabileceğine dikkati 

çekmektedir. 

 

SONUÇ 

Hem tersyüz sınıf modeli hem de oyunlaştırma tekniği son yıllarda eğitim ortamlarında sıklıkla 

başvurulan yöntemler arasındadır. Her iki yöntem de teknolojik araçları kullanmasıyla günümüz 

öğrenenleri için uygun öğrenme deneyimleri sağlamaktadır. Nitekim alanyazında yürütülen 

araştırmalar da tersyüz sınıf modeli (Bergmann ve Sams, 2012; Rutkowski ve Moscinska, 2013) ve 

oyunlaştırma tekniğinin (Di Bitonto, Corriero, Pesare, Rossano ve Roselli, 2014; Hava ve Şen, 2021; 
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Muntean, 2011, Sani Bozkurt, 2021; Su ve Cheng, 2015; Tetik ve Korkmaz, 2018; Yıldırım ve Demir, 

2016; Wang, Øfsdal, ve Mørch-Storstein, 2007) sınıfta kullanımının önemli avantajlar sağladığını 

ortaya çıkarmıştır. Bu durum dikkate alındığında, eğitimciler ve araştırmacılar her iki yöntemin 

avantajlarını bir araya getirerek “oyunlaştırılmış tersyüz sınıf modeli” üzerinde çalışmalar yapabilir. 

Nitekim alanyazın incelendiğinde tersyüz sınıf modeli ve oyunlaştırmanın birlikte uygulandığı çok az 

sayıda araştırma olduğu görülmektedir (Alsancak Sırakaya, 2017; Hagood ve Norman, 2015; 

Matsumoto, 2016; Zhamanov ve Sakhiyeva, 2015). Yapılacak araştırmalar alanyazındaki bu boşluğun 

giderilmesine katkı sağlayabilir. Oyunlaştırılmış tersyüz sınıf modeli hakkında nicel ve nitel 

araştırmalara ihtiyaç olduğu söylenebilir. Deneysel araştırmalarla oyunlaştırılmış tersyüz sınıf 

modelinin öğrenme süreci üzerindeki etkisi test edilebilir. Nitel desende yapılacak araştırmalar bu yeni 

model hakkında öğrenci ve öğretmen görüşlerini ortaya çıkarabilir. Bununla birlikte tersyüz sınıf 

modeli (Bergmann ve Sams, 2012; Krueger, 2012) ve oyunlaştırma tekniğinin (Hebebci ve Usta, 2018; 

Tetik ve Korkmaz, 2018; Yıldırım ve Demir, 2016)  beraberinde bazı dezavantajlar barındırdığı da 

unutulmamalıdır. Bu modelin olası dezavantajlarının ortaya çıkarılmasına yönelik yapılacak çalışmalar 

da alanyazına önemli katkılar sağlayacaktır. 
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Bu çalışmada çoktan seçmeli testlerin uygulanmasında sıklıkla karşılaşılan cevap değiştirme davranışı 

üzerine odaklanılmıştır. Öğrencilerin cevap değiştirme sayısı ve yönleri birlikte açığa çıkartılarak ders 

başarısı ile ilişkisi incelenmiştir. Tarama yöntemi ile gerçekleştirilen araştırmanın çalışma grubunu 

2021-2022 Bahar döneminde bir devlet üniversitesindeki İlahiyat fakültesinde Eğitimde Ölçme ve 

Değerlendirme dersi ara sınavına giren 298 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmanın verileri 30 maddeli 

çoktan seçmeli test olarak hazırlanan ders ara sınav cevap ve soru kağıtlarının incelenmesiyle elde 

edilmiştir. Öğrencilerin değiştirdikleri yanıtları, doğrudan yanıttan yanlış yanıta, yanlış yanıttan doğru 

yanıta ve yanlıştan yine yanlışa olmak üzere üç farklı sınıfta kodlanmıştır. Her bir öğrenci için her bir 

koddaki ve toplamdaki değişiklik sayıları elde edilmiştir. Verilerin analizinde betimsel istatistiklerden 

ve Pearson korelasyon katsayısından yararlanılmıştır. Bulgularda öğrencilerin %24’ünün bir, 

%74’ünün ise 1-5 yanıtını değiştirdiği görülmüştür. Öğrencilerin %18’i ise herhangi yanıtını 

değiştirmemiştir. En fazla değişiklik yapan öğrencinin değişiklik sayısı ise 12’dir. Öğrencilerin, 

verdikleri toplam 8940 yanıtın yaklaşık %8’ini değiştirdikleri görülmüştür. Yapılan değişikliklerin 

%43’ü verilen yanlış yanıtın yine yanlış bir yanıtla değiştirilmesi yönünde olmuştur. Değişikliklerin 

%34’ü ise yanlış yanıtın değiştirilerek doğru yanıtın seçilmesini içermektedir. Geri kalan %23’lük 

değişim ise doğru yanıtın değiştirilerek yanlış yanıtın seçilmesiyle gerçekleşmiştir. En sık değiştirilen 

sorunun ilk sıradaki soru olduğu gözlenmiştir. En az değişiklik yapılan soruya bakıldığında ise 

sınavdaki en kolay soru olduğu gözlenmiştir. Bunu izleyen en az değişiklik yapılan ikinci sorunun da 

en kolay ikinci soru olduğu gözlenmiştir. Soruların zorluk seviyesi ile yanıtların değiştirilme sayısı 

arasında .63 düzeyinde yükseğe yakın bir ilişki olduğu gözlenmiştir. Öğrencilerin kendilerine zor 

gelen soruların cevaplarının değiştirmeye daha yatkın oldukları söylenebilir. Sınavdaki başarı ile 

yanıtların değiştirilme sayısı arasında ise anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Cevap değiştirme, Çoktan Seçmeli Test, Kararsızlık. 
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In this study, the focus is on response switching behavior, which is frequently encountered in the 

application of multiple-choice tests. The number of students' answer changes and their directions were 

revealed together and its relationship with course success was examined. The study group of the 

research, which was carried out with the screening method, consisted of 298 students who took the 

midterm exam of the Measurement and Evaluation in Education course in the Faculty of Theology at a 

state university in the 2021-2022 Spring term. The data of the research were obtained by examining 

the course midterm exam answer and question papers prepared as a 30-item multiple choice test. The 

answers that the students changed were coded in three different classes: from right to wrong, from 

wrong to right, and from wrong to wrong. The number of changes in each code and in the total was 

obtained for each student. Descriptive statistics and Pearson correlation coefficient were used in the 

analysis of the data. In the findings, it was seen that 24% of the students changed one answer and 74% 

changed 1-5 answers. 18% of the students did not change any of their answers. The number of changes 

of the student who made the most changes is 12. It was observed that the students changed 

approximately 8% of the total 8940 answers they gave. 43% of the changes made were to replace the 

wrong option with another wrong option. 34% of the changes involve choosing the correct option by 

changing the wrong option. The remaining 23% change occurred by switching the wrong option to 

right option. It was observed that the most frequently changed question was the first question. When 

the question with the least changes was examined, it was observed that it was the easiest question in 

the exam. It was observed that the second question with the least change following this was the second 

easiest question. It was observed that there was a close correlation at the level of .63 between the 

difficulty level of the questions and the number of changes in the answers. It can be said that students 

are more inclined to change the answers to the questions that are difficult for them. There was no 

significant relationship between success in the exam and the number of changes in the answers. 

 

Keywords: Changing the answer, Multiple-Choice Test, Indecision. 

 

 

Problem Durumu 

Çoktan seçmeli testler yüksek güvenirlik ve geçerlik, nesnel puanlama gibi sunduğu avantajlar ve 

uygulama ve değerlendirmedeki kolaylıklar sayesinde sıklıkla kullanılan ölçme araçlarını arasında yer 

almaktadır. Tüm yaş gruplarına uygunluğu da yöntemin kullanım sıklığını artırmaktadır. Ülkemizde 

uygulanan geniş ölçekli, merkezi sınavların neredeyse tamamında kullanılması, çoktan seçmeli 

yaygınlığının bir kanıtı olarak değerlendirilebilir. Merkezi sınavların hazırlanma düşüncesi nedeniyle 

normal eğitim ve öğretim hayatında da çoktan seçmeli sınavların önemli bir yere sahip olduğu 

söylenebilir. 

Bu denli yaygın kullanılan çoktan seçmeli testlerde gözlenen davranışlar araştırılması gereken konular 

olarak değerlendirilebilir. Çoktan seçmeli testlerde sıkça gözlenen davranışlardan biri de işaretlenen 

yanıtın silinerek başka bir seçeneğin işaretlemesi davranışıdır. Test uygulayanlar ve testi alanlar 

arasında yaygın olarak dile getirilen görüşe göre ilk verilen yanıt doğrudur (Baştürk, 2011; Mueller ve 

Wasser, 1977) bu nedenle değiştirilmemesi gerekir. Öğrencilerde de bulunan bu önyargıya rağmen 

verilen yanıtı değiştirme davranışının yüksek olduğu önceki araştırmalarda gözlenmiştir (Archer ve 

Pippert, 1962; Baştürk, 2011; Foote ve Belinky, 1972; Jarrett, 1948; Lehman, 1928; Mueller ve 

Shwedel, 1975). 

Olumsuz ön yargıya rağmen gerçekleştirilen bu davranışın ön yargılardan bağımsız bir şekilde 

bilimsel olarak ele alınması gerekliliğini ortaya koymaktadır. Seçmeye dayalı testlerdeki yanıt 

değiştirme davranışı yurtdışı çalışmalarda sıklıkla incelenen araştırma problemi olarak görülmektedir. 

Ülkemizde ise sadece iki çalışmanın olduğu gözlenmiştir (Baştürk, 2011; Türkoğuz, 2020). Ancak bu 

çalışmaların hepsinin yabancı dilde olması Türkçe raporlanacak çalışmanın ihtiyacını ortaya 

koymaktadır. 
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Davranış kaynaklarının önyargılar yerine bilimsel gerçeklere dayanması alınan kararların yerinde 

olmasını sağlayacaktır. Çoktan seçmeli testlerdeki cevap değiştirme davranışın sonuçlarının ortaya 

konulması ve bunların öğrencilerle paylaşılması öğrencilere fayda sağlayacağı düşünülmektedir. Bu 

bilgilendirme ile öğrenciler gelecek sınavlarındaki cevap değiştirme davranışlarının olası sonuçları 

daha doğru bir şekilde tahmin ederek, başarı göstergelerini daha üst seviyeye çıkarma noktasına 

gelecekleri düşünülmektedir. 

Bu çalışmanın amacı öğrencilerin çoktan seçmeli testlerdeki cevap değiştirme sayısının ve yönlerinin 

birlikte açığa çıkartılarak ders başarısı ile ilişkisinin araştırılmasıdır. 

 

Yöntem 

Bu araştırma ilişkisel tarama yöntemiyle yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu 2021-2022 

Bahar döneminde bir devlet üniversitesindeki İlahiyat fakültesinde Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 

dersi ara sınavına giren 298 öğrenci oluşturmuştur.  

Araştırmanın verileri 30 maddeli çoktan seçmeli test olarak hazırlanan ders ara sınav soru ve cevap 

kağıtlarının incelenmesiyle elde edilmiştir. Soru ve cevap kağıtlarındaki seçeneklerin üzerinde bulunan 

silinti izleri öğrencinin ilk verdiği yanıtı değiştirdiği şeklinde yorumlanmıştır. Aynı soruda birden 

fazla silinti izi bulunması durumunda ise silinen seçeneklerin tamamı da yanlış seçenek ise bu yanıt 

değerlendirmeye alınmıştır. Birden fazla silinti izine rastlanılan diğer yanıtlar ise çalışmaya dahil 

edilmemiştir 

Öğrencilerin değiştirdikleri yanıtları, doğru yanıttan yanlış yanıta, yanlış yanıttan doğru yanıta ve 

yanlıştan yine yanlışa olmak üzere üç farklı sınıfta kodlanmıştır. Her bir öğrenci için her bir koddaki 

ve toplamdaki değişiklik sayıları elde edilmiştir. Ayrıca öğrencilerin testteki son yanıtlarına bağlı 

toplam doğru sayısı da veri setine eklemiştir. Verilerin analizinde betimsel istatistiklerden ve Pearson 

korelasyon katsayısından yararlanılmıştır. 

 

Bulgular 

 Uygulanan testteki maddelerde yapılan değişiklik sayıları ve maddelerin güçlük indeksleri 

Tablo 1’de sunulmuştur. 

Tablo 1. Madde Bazında Yanıt Değiştirme Sayısı ve Madde Güçlük İndeksleri 

Madde YD DY YY Toplam Güçlük  Madde YD DY YY Toplam Güçlük 

1 14 11 17 42 0,37  16 5 5 12 22 0,17 

2 6 5 4 15 0,80  17 3 8 11 22 0,30 

3 13 4 7 24 0,66  18 8 4 8 20 0,58 

4 6 1 0 7 0,82  19 10 5 9 24 0,33 

5 5 7 27 39 0,15  20 6 6 11 23 0,33 

6 11 5 12 28 0,24  21 6 5 8 19 0,51 

7 4 2 21 27 0,15  22 9 6 8 23 0,68 

8 10 2 11 23 0,26  23 7 7 11 25 0,38 

9 6 2 16 24 0,19  24 8 7 7 22 0,37 
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10 9 8 15 32 0,28  25 5 6 18 29 0,12 

11 13 4 15 32 0,35  26 12 9 9 30 0,42 

12 15 3 2 20 0,68  27 10 6 6 22 0,49 

13 6 5 8 19 0,65  28 10 9 5 24 0,46 

14 7 8 17 32 0,18  29 13 2 7 22 0,59 

15 4 10 4 18 0,60  30 12 8 7 27 0,61 

Toplam 254 172 316 736 
 

       

 

Tablo 1’de gösterilen verilere tüm maddelerde cevap değişikliğine gidildiği görülmektedir. Tüm testte 

gözlenen değişikliklere bakıldığında, yapılan değişikliklerin %43’ü verilen yanlış yanıtın yine yanlış 

bir yanıtla değiştirilmesi yönünde olmuştur. Değişikliklerin %34’ü ise yanlış yanıtın değiştirilerek 

doğru yanıtın seçilmesini içermektedir. Geri kalan %23’lük değişim ise doğru yanıtın değiştirilerek 

yanlış yanıtın seçilmesiyle gerçekleşmiştir. 

Test bazında görülen değişiklik oranlarının maddelerin 1/3’üne yansıdığı görülmekle beraber bu üç 

kategorinin büyüklük sıralamaları diğer maddelerde farklılaşmaktadır. Örneğin 15. madde 

incelendiğinde doğru seçenekten yanlış seçeneğe geçenlerin sayısı (f=10) yanlıştan doğruya 

geçenlerden (f=4) ve yanlıştan yine yanlışa geçenlerin (f=4) sayısından fazladır. Üçüncü maddede ise 

yanlıştan doğruya geçenlerin sayısının (f=13) diğer iki grup toplamından (f=8) daha yüksek olduğu 

görülmektedir.  

En sık değiştirilen sorunun ilk sıradaki soru olduğu gözlenmiştir. En az değişiklik yapılan soruya 

bakıldığında ise sınavdaki en kolay soru olduğu gözlenmiştir. Bunu izleyen en az değişiklik yapılan 

ikinci sorunun da en kolay ikinci soru olduğu gözlenmiştir. Soruların zorluk seviyesi ile yanıtların 

değiştirilme sayısı arasında .63 düzeyinde yükseğe yakın bir ilişki olduğu gözlenmiştir.  

 

Şekil 1. Öğrencilerin Değiştirdiği Cevap Sayısı 
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Şekil 1’den de görüleceği üzere öğrencilerin %24’ünün bir, %74’ünün ise 1-5 yanıtını değiştirdiği 

görülmüştür. Öğrencilerin %18’i ise herhangi yanıtını değiştirmemiştir. En fazla değişiklik yapan 

öğrencinin değişiklik sayısı ise 12’dir. Öğrencilerin, verdikleri toplam 8940 yanıtın yaklaşık %8’ini 

değiştirdikleri görülmüştür. 

Son olarak sınavdaki doğru sayısı ile yanıtların değiştirilme sayısı arasında ise anlamlı bir ilişki 

bulunmamıştır. 

 

Tartışma 

Bu çalışmada çoktan seçmeli testlerin uygulanmasında sıklıkla karşılaşılan cevap değiştirme davranışı 

üzerine odaklanılmıştır. Test uygulayıcıların ve test alıcıların zihinlerinde olan “ilk düşündüğün 

doğrudur” mitinin doğruluğu incelenmek istenmiştir. Böylece önyargı yerine bilimsel veriye dayalı, 

sağlam bir çerçeve çizilmek istenmiştir. 

Araştırma sonucunda öğrencilerin büyük çoğunluğunun verdikleri ilk yanıtı değiştirme davranışına 

sahip olduğu görülmüştür. Literatürdeki çalışma (Archer ve Pippert, 1962; Baştürk, 2011; Foote ve 

Belinky, 1972; Jarrett, 1948; Lehman, 1928; Mueller ve Shwedel, 1975) sonuçları ile eşleşen bu 

bulgu, yanıt değiştirme davranışının yaygınlığını ortaya koyar niteliktedir. Bu davranışın nedenlerini 

araştıran çalışmalara bakıldığında sınav kaygısı ile açıklayan (Green, 1981) olduğu gibi, yapılan bir 

meta analizde herhangi bir kişisel özelliğin yanıt değiştirme davranışına etki etmediği yönünde sonuç 

açıklayan çalışma (Waddell ve Blankenship, 1994) da bulunmaktadır. Yaygın olarak görülen bu 

davranışın kaynağını görebilmek adına daha fazla nitel veya karma yöntem çalışmaya ihtiyaç 

duyulmaktadır. 

Öğrencilerin yanıt değiştirme davranışından karlı çıktıkları ortaya çıkmıştır. Bu sonuç literatürde 

karşılaşılan tüm çalışmalarla uyumludur. Bu çalışmadaki en büyük değişiklik grubu olan yanlış 

seçenekten yine yanlış seçeneğe gidenlerin oranları diğer çalışmalarda daha küçük olması bakımından 

mevcut çalışma diğerlerinden bir miktar ayrılmaktadır. 

Yanıt değiştirme davranışı ile madde güçlüğü arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Buna göre 

öğrencilerin kendilerine zor gelen soruların cevaplarının değiştirmeye daha yatkın oldukları 

söylenebilir. Bu sonuç Ramsey vd (1987) ve Best (1979) çalışmaları ile uyumludur. Öğrencilerin 

testten elde ettikleri puanla yanıt değiştirme sayıları arasında ilişkinin bulunmaması sonucu davranışın 

sınav başarısından bağımsız olduğuna işaret etmektedir. Benzer sonuca Wadell ve Blankenship’in 

(1994) yaptığı meta analizde de rastlanmaktadır. 
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UZAKTAN EĞİTİM DERS VİDEOSU İZLENME SAYILARININ İNCELENMESİ VE 

İZLENME SAYILARI İLE DERS BAŞARISI ARASINDAKİ İLİŞKİ 

 

EXAMINING THE NUMBER OF VIEWS OF THE DISTANCE EDUCATION COURSE VIDEO 

AND THE RELATIONSHIP BETWEEN THE NUMBER OF VIEWS AND THE COURSE 

ACHIEVEMENT 
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Bu çalışmada uzaktan eğitimde en sık kullanılan öğrenme araçlarından olan ders video takip sayısı ile 

ders başarısı arasındaki ilişki incelenmiştir. Tarama yöntemi ile gerçekleştirilen araştırmanın çalışma 

grubunu 2021-2022 Bahar döneminde bir devlet üniversitesindeki İlahiyat fakültesinde Eğitimde 

Ölçme ve Değerlendirme dersini alan 198 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmanın verilerini ders ara 

sınav sonuçları ve öğrenme yönetim sisteminden her bir ders videosunu izleyen öğrenci sayısı 

oluşturmaktadır. Ders videoları ara sınav konularına ait 6 haftalık süreçte ikişer veya üçerli yayınlanan 

toplam 16 videodan oluşturmaktadır. Verilerin analizinde betimsel istatistiklerden ve Pearson 

korelasyon katsayısından yararlanılmıştır. Yapılan analizlerde, öğrencilerin ders videolarının ortalama 

4’ünü izlendiği, bir kısmı sınava girmeyenlerden oluşan hiçbir video izlemeyenler bir kenara 

çıkarıldığında ise yaklaşık ortalama 7’sini izlendiği görülmüştür. İlk videonun izlenme oranı %54 iken 

bu oranın son videoda %7’lere kadar gerilediği görülmüştür. Aynı haftada yayınlanan videolarda dahi 

ilk videonun izlenme oranı sonraki(leri)nden daha yüksek oluğu görülmüştür. Öğrencilerin izlediği 

video sayısı ile ara sınav puanı arasındaki ilişkinin anlamlı olduğu görülmüştür. Ancak ilişki 

katsayısının ,19 olarak gerçekleşmesi ilişkinin zayıf olduğunu göstermektedir. Aradaki ilişkinin zayıf 

olması birkaç nedene dayandırılabilir. Hiçbir videoyu izlememiş olan yaklaşık %40’lık grup en büyük 

grubu oluşturmaktadır. Bu grubun çok büyük olması grup içerisindeki başarı farklılaşmasını kavramak 

için olumsuzluk teşkil etmektedir. Diğer taraftan video öğretim elemanı tarafından temel kaynak 

olarak kullanılsa da öğrenciler bu durum için farklı düşünüyor olabilirler. Örneğin KPSS kaynaklarına 

başvurmuş olabilirler. Ayrıca ders sunumlarının ilk hafta öğretim elemanı tarafından öğrencilerin 

erişimine açılmış olması da başarının kaynağının farklı bir alana kaymış olabileceğini 

düşündürmektedir. Video izleme sayıları sadece öğretim yönetim sistemi üzerinden izlemeleri 

gösterdiğinden, öğrencilerin videoları indirerek kendi aralarında dağıtmış olma ihtimalleri göz önünde 

bulundurulduğunda video izleme sayısının daha yüksek olabileceği düşünülmektedir. Bu durumda 

sistemden alınan sayıların gerçeği tam olarak yansıtmayabileceği göz önünde bulundurularak temkinli 

değerlendirme yapmak gerektiği söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Ders Başarısı, Ders Videosu, Uzaktan eğitim. 
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In this study, the relationship between the number of watching video lectures, which is one of the most 

frequently used learning tools in distance education, and course success was examined. The study 

group of the research, which was carried out with the scanning method, consisted of 198 students who 

took the Measurement and Evaluation in Education course at the Faculty of Theology in a state 

university in the 2021-2022 Spring term. The data of the research consists of the course midterm exam 

results and the number of students watching each course video from the learning management system. 

Lesson videos consist of a total of 16 videos published in two or three times in a 6-week period of 

midterm exam subjects. Descriptive statistics and Pearson correlation coefficient were used in the 

analysis of the data. In the analyzes made, it was seen that students watched an average of 4 of the 

lecture videos, and when those who did not watch any videos, some of which did not take the exam, 

were watched on average, 7 of them were watched on average. While the rate of watching the first 

video was 54%, it was seen that this rate decreased to 7% in the last video. Even in the videos 

published in the same week, the rate of watching the first video was higher than the next(s). It was 

seen that the relationship between the number of videos watched by the students and the midterm 

exam score was significant. However, the correlation coefficient being .19 indicates that the 

relationship is weak. The weak relationship can be attributed to several reasons. The group of about 

40% who have not watched any video is the largest group. The fact that this group is too large 

constitutes a negativity for understanding the success differentiation within the group. On the other 

hand, although the video is used as the main source by the instructor, the students may think 

differently about this situation. For example, they may have applied to KPSS resources. In addition, 

the fact that the course presentations were opened to the access of the students by the instructor in the 

first week suggests that the source of success may have shifted to a different field. Since the number of 

watching videos only shows the views through the instructional management system, it is thought that 

the number of watching videos may be higher considering the possibility of students downloading the 

videos and distributing them among themselves. In this case, it can be said that it is necessary to act 

cautiously in inferences, considering that the numbers taken from the system may not fully reflect the 

truth. 

Keywords: Course achievement, Course Video, Distance Education. 

 

Problem Durumu 

Okulların temel amacı, öğrencileri bir mesleğe ve geleceğe hazırlamaktır. Bunu gerçekleştirmek için 

de öğrencilerin çeşitli kazanımları elde etmesi beklenir. İlköğretim ve ortaöğretim dönemleri zorunlu 

eğitim içerisinde olduğundan öğrencilerin isteğine bakılmaksızın bu düzeyde eğitimlerine devam 

etmek zorundadırlar. Ancak yükseköğretim belirli başarıyı elde etmiş ve eğitime devam etme 

konusunda motivasyonu olan kişilerin tercih edeceği eğitim düzeyidir. Bu nedenle yükseköğretimdeki 

öğrencilerin görece seçilmiş olduğu ve akademik olarak da motivasyon ve başarılarının yüksek olması 

beklenebilir. Ne yazık ki gerçek bu beklentiden oldukça farklıdır. Nitekim birçok öğrenci okul terki, 

okulu uzatma veya okuldan atılma gibi sorunlarla karşılaşmaktadır. Bunlar da akademik başarısızlık 

olarak görülmektedir. Öğrencilerin akademik başarılarını etkileyen birçok faktör çeşitli araştırmacılar 

tarafından ortaya konulmuştur. Bunlardan bazıları düşük sorumluluk duygusu, başarısızlık korkusu ve 

tembellik (Özer ve Altun, 2011); zaman yönetimi (İşcan, 2008); kaygı ve stres (Karaman, 2020); derse 

devam (Rençber, 2012) gibi konular olduğu görülmektedir. Bu çalışma kapsamında akademik başarı 

ile derse devam-derse katılım arasındaki ilişkiye bakılmıştır. Bunun nedeni de pandemi döneminde 

uzaktan eğitim nedeniyle derse katılım-devamın farklı bir boyut kazanmış olmasıdır. 

Etkili öğretimin sağlanmasında en önemli unsur olarak öğrencilerin okula ve derslere katılımı 

görülmektedir (Eryılmaz, 2014). Öğrencilerin öğrenmede aktif olarak yer almaları olarak tanımlanan 

derse katılım (Raftery, Grolnick ve Flamm, 2012), öğrenme sürecinde dikkat etmeyi, ilgi duymayı ve 

emek vermeyi içeren bir süreçtir (Marks, 2000). Ders katılım dört boyutta ele alınmaktadır. 

Davranışsal katılım, derse fiziksel olarak devam etmeyi ve gerekli kurallara uymayı içermektedir. 

Duyuşsal katılım, ders ve dersle ilgili unsurlara yönelik duygusal durumu ifade etmektedir. Bilişsel 

katılım ise, derste anlatılanları anlamak için bilişsel çabayı içermektedir. Son olarak aracı katılım ise, 

dersin öğretilmesi sürecinde öğrencinin katkısını ifade etmektedir (İnci, 2019). 
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Etkili bir öğrenme olması için öğrenen kişinin öğrenmeye etkin olarak katılması ve öğrenme 

sorumluluğunu üstlenmesi gerekmektedir (Yavuz, Gülmez ve Özkaral, 2016). Küçük yaş gruplarından 

beklenilen bu katılım ve sorumluluk alma üniversite öğrencileri için daha kolay olabilir. Nitekim 

bulundukları yaş ve üniversite imkanları bir arada düşünüldüğünde, ön koşul öğrenmeleri daha fazla, 

kendilerini daha iyi tanımakta ve bilgiye daha kolay ulaşabilmektedirler. Bu imkanlara rağmen 

üniversite öğrencilerinin derslere etkin katılım göstermedikleri dikkati çekmektedir. Özellikle pandemi 

dönemindeki uzaktan eğitimle verilen derslerde devam zorunluluğu olmaması derse katılımı daha da 

düşürmektedir. Bu durumun da akademik başarısızlığa yol açabileceğini düşündürmektedir. Akademik 

başarısızlık bir neden değil sonuçtur. Bu nedenle başarısızlığın nedenleri veya başarıyı artıracak 

faktörler belirlenmeli ve bu faktörler üzerinden çalışılmalıdır. Newman (1992) de öğrenci ve öğretmen 

için en önemli sorun olarak düşük başarı seviyesi yerine öğrencinin derse katılımının sağlanamamasını 

görmektedir. 

Sekizince sınıf öğrencilerinde, derse katılımın akademi motivasyon, akademik motivasyonun da 

akademik başarı üzerinde yordaycı rolü olduğu belirlenmiştir (İnci, 2019). Üniversite birinci sınıf 

öğrencilerinin akademik motivasyon ile akademik başarısı arasında ilişki bulunmaktadır (Bruinsma & 

Jansen, 2005). Benzer şekilde üniversite öğrencilerinde derse katılım ile akademik başarı arasında 

ilişki olduğu belirlenmiştir (Ullah ve Wilson, 2007). 

Bu çalışmayı önceki benzer çalışmalardan farklı kılan çeşitli yönler bulunmaktadır. Birinci farklılık 

önceki çalışmalar yüz yüze derslerdeki katılımı dikkate alırken, bu çalışmada uzaktan eğitimle verilen 

derslere katılım dikkate alınmıştır. İkinci farklılık ise dersler senkron yapılmasına rağmen, ders 

kayırları sisteme yüklenilmekte ve öğrenciler sonradan da dersin video kayıtlarını izleyebilmektedir. 

Diğer bir ifadeyle derse senkron veya asenkron katılım yapılabilmektedir. 

Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin uzaktan eğitimle verilen derse katılım-kayıtları izleme 

durumu ile akademik başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesidir. 

Yöntem 

Bu araştırma ilişkisel tarama yöntemiyle yürütülmüştür. Bu yöntemle, üniversite öğrencilerinin 

uzaktan verilen bir derse katılım-video kayıtlarını izleme durumları ile ders başarısı arasındaki ilişki 

incelenmiştir. 

Araştırmanın katılımcıları, bir devlet üniversitesinin ilahiyat fakültesinde okuyan 198 öğrenciden 

oluşmaktadır. Katılımcılar, eğitimde ölçme ve değerlendirme dersini alan iki sınıftaki öğrencilerden 

oluşmaktadır. 

Veriler, uzaktan eğitimle derslerin yürütüldüğü öğrenme yönetim sistemi üzerinden alınmıştır. 

Eğitimde ölçme ve değerlendirme dersinin ara sınava kadar olan altı haftalık dönemde dersler uzaktan 

eğitimle, derse katılan öğrencilerin olduğu senkron şekilde yürütülmüştür. Bu dersler aynı zamanda 

kayıt edilmiş ve sonrasında öğrenme yönetim sistemine yüklenmiştir. Bu bölümünde 16 video kaydı 

yer almıştır. Öğrenciler istedikleri zaman, istedikleri kadar bu kayıtları izleyebilmektedirler. Akademik 

başarı ise, bu dersi alan öğrencilerin ara sınavdan aldıkları notlardan oluşmaktadır. Verilerin 

analizinde pearson korelasyon analizi yapılmıştır. 

Bulgular 

Öğrencilerin izlemesi için altı haftalık ders içeriklerinden oluşan 16 video kaydı sisteme yüklenmiştir. 

Öğrenciler 16 video kaydından ortalama dört tanesini izledikleri bulunmuştur. Ancak bazı öğrenciler 

ara sınava girmedikleri için, bu öğrencilerin tüm verileri çalışmadan çıkarılmıştır. Sınava giren 

öğrenciler ise ortalama yedi video kaydını izlemişlerdir. 

Bir başka bulgu, öğrencilerin ilk video kaydını daha fazla izlerken sonlara doğru izleme oranları 

düşmektedir.  

İlk videonun izlenme oranı %54 iken bu oranın son videoda %7’lere kadar düştüğü görülmüştür. Aynı 

haftadaki videolar içinde de ilk videonun izlenme oranının sonrakilerden daha yüksek oluğu 

bulunmuştur. Öğrencilerin % 40’ı ise hiçbir video kaydını izlememiştir. 
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Son olarak öğrencilerin izlediği video sayısı ile ara sınav puanı arasındaki ilişkinin anlamlı olduğu 

görülmüştür. İlişki katsayısının ,19 olarak gerçekleşmesi ilişkinin zayıf olduğunu göstermektedir. 

Tartışma 

Bu araştırmada, üniversite öğrencilerinin uzaktan eğitimle aldıkları eğitimde ölçme ve değerlendirme 

dersi video kayıtlarını izleme düzeyleri ile derse ilişkin başarıları arasındaki incelenmiştir. 

Araştırmanın dikkat çekici bulgularından biri, 16 video kaydından ortalama sadece dört kaydın 

izlenmiş olmasıdır. Uzaktan eğitim derslerinde devam zorunluluğu bulunmadığı için senkron olarak 

verilen derslere katılmayı tercih etmiyor olabilirler. Ancak sisteme yüklenen video kayıtlarını da 

izlemiyor olmaları dikkat çekicidir. Nitekim yine katılımcıların % 40’ı video kayıtlarını hiç 

izlememiştir. Bu durum çeşitli şekillerde açıklanabilir. 

Öğrencilerin derse katılmamaları ve kayıtlarını dahi izlemiyor olmaları akademik motivasyonsuzlukla 

açıklanabilir. Akademik motivasyon, öğrencinin okul başarısını artırmaya istekli olması, okula gitmek 

için motive olması demektir (Wilkesmann ve ark., 2012). Bu tanıma ve katılımcıların davranışlarına 

bakıldığında akademik motivasyonlarının olmadığı söylenebilir. İlgili araştırmalara bakıldığında bu 

araştırma sonucunu destekler nitelikte hem yüz yüze derslerde (İnci, 2019) hem de uzaktan eğitim 

öğrencilerinde başarı motivasyonu ile akademik başarı arasında ilişki bulunmuştur (Kuloğlu, 2020). 

Araştırmanın diğer bir bulgusu, video kaydı izleme-derse katılım ile ders başarısı arasında anlamlı 

ilişki olduğu bulunmuştur. Literatürde benzer şekilde derse katılım ile akademik başarı arasında 

yüksek düzeyde ilişki olduğu belirlenmiştir. Özellikle duyuşsal ve bilişsel katılımı yüksek olan lise 

öğrencilerinin akademik puanları da yüksek bulunmuştur (Çelik, Örenoğlu-Toraman ve Çelik, 2018). 

Duyuşsal katılım derse, okula, öğretmene yönelik duygusal durumu içermektedir. Yani belirtilen 

unsurlara yönelik olumlu-olumsuz duygulanımı ifade etmektedir. Bilişsel katılım ise dersin içeriğini 

öğrenmeye yönelik bilişsel çabayı içermektedir. Öğrencinin derse yönelik olumlu tutumu varsa ve 

dersi öğrenmeye yönelik çabası varsa akademik olarak da başarılı olabileceği görülmektedir. Bu 

çalışmada öğrencilerin senkron derse katılmaması ve dersin video kayıtlarını dahi izlememiş olması 

derse yönelik olumsuz tutuma sahip olduklarına işaret etmektedir. Ayrıca dersin kaynaklarını 

kullanmak için girişimde bulunmuyor olmaları da öğrenmek için bilişsel bir çaba içerisinde 

olmadıkları şeklinde yorumlanabilir. 

Araştırmanın bulguları sonraki araştırmacılar ve uygulayıcılar tarafından çeşitli şekillerde 

kullanılabilir. Bu konuda yapılacak sonraki araştırmacılar, sözel ve sayısal dersler açısından bu 

konuyu araştırabilirler. Ayrıca yüz yüze, uzaktan ve hibrit uygulamalar için de karşılaştırmalar 

yapılabilir. Uygulayıcılar ise dersteki başarıyı artırmak için öğrencilerin derse etkin katılımını 

sağlamak için çeşitli yöntemler geliştirebilirler. Newman (1992) tarafından öğrenci ve öğretmen için 

en önemli sorun olarak düşük başarı seviyesi değil, öğrencinin derse katılımının sağlanamamasını 

görülmektedir. 
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ÖZET 

Değişen ve gelişen dünyayla birlikte teknoloji hayatımıza daha çok girmeye başlamıştır. Özellikle 

pandemi dönemi ve sonrasında bunun önemi daha belirgin hale gelmiştir. Her alanda olduğu gibi 

eğitim alanında da çok kullanılmaya başlanılan teknolojinin öğretime nasıl uyarlanacağı ile ilgili 

çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Eğitimde kullanılacak en etkili teknolojinin ise son zamanlarda çok 

sık kullanılmaya başlanan web2.0 araçları olduğu görülmüştür. Bu araştırmanın amacı son 10 yılda 

web2.0 araçları ile yapılan çalışmaları incelemek ve bir derleme çalışması oluşturmaktır. Bu 

araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olan doküman incelemesi kullanılmıştır. Veriler ise içerik 

analiz yöntemi kullanılarak elde edilmiştir. Araştırmalara bakıldığında özellikle 2020 ve sonrasında 

artışın olduğu gözlenmiştir. Önceki yıllardaki araştırmalar daha öğretmen adayları ve öğretmenlerin 

görüşlerine yönelik iken son yıllarda web2.0 araçları kullanılarak işlenen derslerin öğrencinin ders 

başarısına etkisi ve derse yönelik tutumlarının incelenmesi yönündedir. Örneklemin öğretmen ve 

öğretmen adayları olduğu çalışmalarda içerik ve betimsel analiz kullanılmıştır. 1-5 yıllık 

öğretmenlerin teknolojiye daha yatkın olduğu 16 yıldan fazladır görev yapan öğretmenlerin web2.0 

araçlarını kullanımında zorlandığı görülmüştür. Cinsiyet açısından bakıldığında öğretmenlerle yapılan 

çalışmalarda kadınların web2.0 araçlarını daha çok kullanıldığı gözlemlenmiştir. Örneklemin öğrenci 

olduğu çalışmalarda daha çok öntest-sontest kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. 

Öğrenciler üzerinde yapılan çalışmalarda web2.0 araçları kullanılarak işlenen derslerin düz anlatım 

yönteminin kullanılarak işlendiği derslere göre daha etkili olduğu ve bu derslerde öğrencilerin derse 

karşı olumlu tutum geliştirdiği görülmüştür. Ders bazında incelendiğinde daha çok dil derslerinde 

kullanıldığı söylenebilir. Fen bilimleri ve sosyal bilgiler dersinde de kullanımının öğretimi olumlu 

etkilediğini çalışmalar göstermiştir. Çalışmalar web2.0 araçlarının birçok olumlu özelliğinden 

bahsetmekle birlikte bazı olumsuz yanlarını da aktarmışlardır. Örneğin, web2.0 araçları öğrencilerde 

sosyal medya bağımlılığı oluşturabilmektedir. Genel olarak, web2.0 araçları ile ilgili görüş 

çalışmalarına yer verilmiştir. Yapılan deneysel çalışmalarında olumlu sonuçları göz önüne alındığında, 

öğrenci çalışmalarına ağırlık verilmesi daha yararlı olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Web2.0 Araçları, İçerik Analizi, Eğitim Teknolojileri  
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ABSTRACT 

With the changing and developing world, technology has begun to enter our lives more and more. 

Especially during and after the pandemic period, the importance of this has become more evident. As 

in every field, studies have begun on how to adapt the technology, which has been widely used in the 

field of education, to teaching. It has been seen that the most effective technology to be used in 

education is web2.0 tools, which have been used frequently recently. The aim of this research is to 

examine the studies made with web2.0 tools in the last 10 years and to create a compilation study. In 

this study, document analysis, which is one of the qualitative research methods, was used. The data 

were obtained using the content analysis method. Looking at the studies, it has been observed that 

there is an increase especially in 2020 and later. While the previous studies were more focused on the 

opinions of pre-service teachers and teachers, in recent years, the effects of the courses taught using 

web 2.0 tools on the student's success in the course and their attitudes towards the course were 

examined. Content and descriptive analysis were used in studies where the sample was teachers and 

teacher candidates. . It has been observed that teachers of 1-5 years are more prone to technology and 

teachers who have been working for more than 16 years have difficulty in using web2.0 tools. In terms 

of gender, it has been observed that women use web 2.0 tools more in studies conducted with teachers. 

In studies where the sample was students, quasi-experimental design with pretest-posttest control 

group was used. In the studies conducted on students, it has been observed that the courses using web 

2.0 tools are more effective than the lectures, and the students develop a positive attitude towards the 

course. When examined on a course basis, studies have shown that it is mostly used in language 

lessons and that its use in science and social studies lessons has a positive effect on teaching. While 

the studies mentioned many positive features of web2.0 tools, they also conveyed some negative 

aspects. For example, web 2.0 tools can create social media addiction in students. In general, opinion 

studies about web2.0 tools are included. Considering the positive results of the experimental studies, it 

would be more beneficial to focus on student studies. 

Keywords: Web2.0 Tools, Content Analysis, Educational Technologies 

 

GİRİŞ  

Teknolojinin her geçen gün gelişmesi eğitimde de kullanılmasını zorunlu kılmıştır. Özellikle covid-

19 vakalarından sonra uzaktan eğitime geçilmesiyle teknolojiye olan ihtiyaç daha belirgin hale 

gelmiştir. Bilgisayar üzerinden yapılan derslerde teknolojiyi kullanabilmek daha kolay olmuştur. 

Öğretmenlerde bu dersleri daha ilgi çekici hale getirmek, öğrencide merak uyandırmak için bu 

teknolojileri sınıfa taşımışlardır.  Bu eğitim teknolojilerinin en önemlilerinden biri de web2.0 

araçlarıdır. Web2.0 tabanlı teknolojiler, öğrencinin ilgisini çekecek çeşitli etkinlikler 

barındırdığından öğrenmeyi daha kalıcı, daha eğlenceli ve konular arasında geçiş yapabilmesini, 

özgün fikirler üretmesini sağlamaktadır. web2.0 araçları ve öteki bilgisayar teknolojilerini kullanmak 

talebe de isteklendirme artışına ve buna bağlı olarak ilgili konu ile ilgili başarısının artmasını 

sağlayabilir. (Wankel ve Blessinger,2013). Web2.0 araçlarının en önemli yararlarından biri de 

dünyanın birçok değişik yerinde bulunan eğitimcilerin birbiriyle proje yapabilmelerini, bilgi 

alışverişinde bulunabilmesini ve bu tür projelerin herkesin ulaşabileceği web ortamlarında 

paylaşılmasıdır. Web 2.0 araçları insanların kendine ait içerik üretmesine ve paylaşım kabiliyetini 

artırmasına olanak sağlayan heyecan verici ortamlardır. (Griffin ve Ramachandran, 2010). Web2.0 

araçlarının kökeninde ise yapılandırmacılık, sosyal yapılandırmacılık ve sosyal öğrenme gibi çok 

önemli ve köklü yaklaşımlar vardır. (Daşkın,2017). Bireylerin birbirleriyle etkileşimde bulunması, 

bilgi paylaşması ile sosyalleşmesi de artık elektronik ortamlarda olmaktadır. Fakat böyle ortamlarda 

bireyin sosyalleşmesi kadar, kendi kendine öğrenebilmesi de çok önemlidir. (Gülbahar,2009). Web 

2.0 araçları öğrencilerin bilişsel öğrenmelerinin yanısıra, kendi kendine öğrenme kabiliyetlerini 

geliştirmesini sağlayacak sosyal ve etkili öğrenmeye katkıda bulunmaktadır. (Wankel ve 

Blessinger,2013). Web 2.0 teknolojilerinin birçoğu işbirliğine dayalı öğrenmeye de katkı 

sağlamaktadır. Böylece öğrencilerin işbirliği içinde çalışmasına ve yapılan projelerde birbirlerini 

rakip olarak görmelerine izin verir. (HarrisveRea,2009).Web 2.0 teknolojileri, gerçek hayatla 

ilişkilendirme yapabilecek öğrenme ortamları sunar bu konuda deneyim kazandırır, küresel farkındalıklı 
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olmayı, yenilikçi olmayı, eleştirel düşünmeyi, yaratıcılığı, ortama aktif olarak katılma ile işbirliğini sağlar. 

(Crane, 2012;PrandiniveRamilli, 2012). 

Bu araştırmanın amacı son 10 yılda web2.0 araçları ile yapılan çalışmaları incelemek ve bir derleme 

çalışması oluşturmaktır. 

 

Eğitim Ortamlarında Kullanılabilecek Web 2.0 Araçları 

 

Eğitim ortamlarında kullanılabilecek birçok web 2.0 aracı bulunmaktadır. Bunlar Padlet, Algodoo, 

Edpuzzle, Plickers, Quizizz, Powtoon, Wordart, Canva, EdrawmaxPro, StoryboardThat, Jigsawpuzzle, 

Animaker ve Google dokümanlar gibi web 2.0 araçlarıdır. 

 

Padlet,  

Online mantar  pano  olarak kullanılan bedava bir uygulamadır.  Öğrenci ile öğretmenler panodan iş 

birliği yapabilirler,  bağlantı adresleri (URL) ve multimedya içerikleri paylaşabilirler. Mobil cihazlarla 

Padlet’e rahatlıkla ulaşılabilir (Özdağ, 2019, s.355). Padlet etkinlikleri dersin tüm aşamalarında 

kullanılabilir. Padlet ile her konuya giriş yapıldığında konunun önemli kısımları gösterilip, kavram 

haritası oluşturulup, tartışma etkinliği yapılıp beyin fırtınaları yapılmasına uygundur. (Eşgi ve 

Kocadağ Ünver, 2018). 

Yapılan bazı araştırma ve çalışmalarda Padlet’i kullanan öğrencilerin aktif olarak                       

etkileşime girdikleri ve %70’inden fazla işbirlikli öğrenme için çok yararlı olduğu görülmüştür. 

 

Nearpod,  

Matematik dersi için en kullanışlı araçlardan biridir. Nearpod uygulamasının farklı birçok özelliği 

mevcuttur. En önemli özelliklerinden birisi etkileşimli sunular hazırlayabilmesidir. Bu sunuların 

arasına hızlı bir şekilde soru cevap, çoktan seçmeli soru, açık uçlu soru gibi farklı türde değerlendirme 

etkinlikleri eklenebilir. Bu etkinlikler dersleri daha eğlenceli hale getirir. Bu uygulamanın en önemli 

özelliklerinden birisi de raporlaması yapılabiliyor olmasıdır. Raporlama sayesinde öğrencileri 

cevaplarını gözlemleme imkânı sunar. 

 

Eba,  

MEB yenilik ve eğitim teknolojileri genel müdürlüğü tarafından FATİH projesi eğitim içeriğine katkı 

sağlamak için hazırlanmıştır. Eğitimin geleceğe açılan kapısı diye tanımlanan, kullanımı için herhangi 

bir ücret gerektirmeyen online bir sosyal eğitim platformudur (Tonbuloğlu, 2019, s.55).            

  

 

YÖNTEM 

Web2.0 araçları ile ilgili yapılan Türkiye adresli sitelerde yayınlanan araştırmalardan ve türlü 

dergilerde bulunan çalışmalar incelenerek bu çalışma içerik analiz yöntemi ile yapılmıştır. İçerik 

analizi birbirine benzeyen çalışmaları, belirli kavramlar kullanarak bir araya getirip, bunları okurların 

anlayacağı şekilde düzenleyip yorumlayabilmektir (Yıldırım ve Şimşek, 2006). İçerik analizinde amaç, 

metni düzenleyip, kategorilere ayırıp, kategorileri karşılaştırmak, aralarındaki bağlantıyı göstermek ve 

teorik sonuçlara ulaşmaktır (Cohen, Mohen ve Morrison,2017). Yapılan bu çalışmada örneklem olarak 

yöktez merkezi Ulakbim Ulusal Veri tabanlarında “web2.0 araçları, web2.0, web2.0 eğitim, web2.0 

öğretim” anahtar kelimesi ile yapılan arama sonucunda bulunan makale ve yüksek lisans ve doktora 

tezleri kullanılmıştır. Araştırmaya olan güvenirliği arttırmak için (Baltacı, 2018) değerlendirilecek 
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çalışmalar amaca uygun olacak şekilde örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir. Böylelikle amaca uygun 

seçilen durumların derinlemesine inceleme yapabilmesine olanak sağlamıştır (Büyüköztürk, Kılıç 

Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2009). 

 

Etik Bildirim 

Bu çalışma, derleme türünde olduğundan etik kurul kararı gerektirmemektedir. 

 

SONUÇ 

Bu çalışmada, örneklem olarak yöktez merkezi, Ulakbim Ulusal Veri tabanlarında “web2.0 araçları, 

web2.0, web2.0 eğitim, web2.0 öğretim” anahtar kelimesi ile yapılan arama sonucunda bulunan 

makale ve tezlerin; araştırma konuları, araştırma yöntemleri, makale sayısı, örneklem düzeyleri, 

örneklem sayıları ve veri analiz yöntemleri açısından incelenmiştir. Web2.0 araçları ile ilgili yapılan 

çalışmalarda daha çok sosyal ağlarla ilgili eğitim uygulamaları ve web2.0 kullanımı ile ilgili görüşleri 

üzerine çalışıldığı belirlenmiştir (Topuz ve ark. 2015). Web2.0 teknolojisi ile ilgili çalışmaların 2010 

yılından sonra yoğunlaşmaya başladığı görülmüştür. Topuz ve ark. (2015) yaptığı çalışmada bu konu 

ile ilgili en fazla çalışmasını 2013 yılında olduğu ifade edilmektedir. Çalışmalara bakıldığında 

sonuçların yoğunluklu olarak alan yazın derlemesi yöntemiyle bulunduğu görülmüştür. Bu yöntemin 

dışında sırasıyla karma, nicel ve nitel yöntem kullanılmıştır. Bulgulara bakıldığında en çok kullanılan 

veri toplama aracı doküman ve ankettir. Bunları görüşme, tutum, algı, kişilik veya yetenek testi 

izlemektedir. Çalışmada elde edilen diğer bulgular ise en fazla lisans öğrencilerinin örneklem düzeyi 

olarak seçildiğini göstermektedir. Çalışmalar seçilen diğer örneklemler ise; öğretmenler, öğretim 

elemanları, ortaöğretim öğrencileri, ortaokul öğrencileridir.  Gelecekte yapılacak çalışmalarda ortaokul 

öğrencilerine ve daha çok ders öğretimi üzerine çalışmalar yapılmasının daha faydalı olacağı 

düşünülmektedir. Genç (2010), web2.0 ile gelen teknolojilerin  eğitimde sunuş yoluyla yapılan 

öğretime bir alternatif öğretim sunduğu görülmüştür. Göktaş vd. (2012), web 2.0 araçlarının bilişim ve 

teknolojileri alanı dışında başka alanlarında ilgisini çekmesi ile disiplinler arası çalışmalarda artış 

meydana geldiğini belirtmiştir. Web2.0 araçları ilgili tez çalışmalarına bakıldığında en fazla 

çalışmanın eğitim bilimleri enstitülerinde olduğu, bunu sosyal bilimler ve fen bilimleri enstitülerinin 

takip ettiği görülmektedir. Eğitim bilimleri Enstitülerinin öğrencilerinin eğitim fakülteleri ve bundan 

dolayı öğretmenler olduğu düşünülünce web 2.0 araçlarının eğitimde kullanımı ile paralellik 

göstermekte ve bu durumun da lisansüstü çalışmalara yansıdığı görülmektedir. Web2.0 araçları ile 

ilgili makale konularına bakıldığında; en fazla web2.0 araçlarının kullanımı ve bunun hakkındaki 

görüşler, eğitsel performanslar ile öğretim ortamları konuları tercih edilenler arasındadır. Bunun yanı 

sıra öğrenci gelişimi, mesleki gelişim, kişisel gelişim, öğretmen eğitimi, öğretmen yetiştirme, 

algoritmik kullanımı, fen öğretimi  gibi çalışmaların diğerlerine oranla daha az olduğu görülmüştür. 

Tez çalışma konuları; eğitim ve performans, web 2.0 araçlarının kullanımı hakkındaki görüşler ve 

yabancı dil öğretiminde web2.0 araçları çalışmalarına daha çok yer verilmiştir. Bu çalışmalarda web 

2.0 araçalarının kullanımı ve hakkındaki görüşlere yönelik çalışmaların çok yapılmasının sebepleri, 

Korucu ve Karalar’ın (2017) da ifade ettiği gibi bu alanın yeni olmasından kaynaklı olduğu 

söylenebilir. Bu anlamda web 2.0 araçlarının kullanım şekilleri ve düşüncelerini ortaya çıkaran 

çalışmalara ağırlık verilmiş olduğu söylenebilir. Örneklemin öğrenci olduğu ve akademik başarıya 

etkisi incelenen araştırmaların sonuçları olumlu olduğu için bu alandaki çalışmalar artırılabilir.  

 

Çalışmadan elde edilen sonuçlar ışığında şu öneriler sunulabilir: 

1. Web 2.0 araçlarının kullanımı ve dersi kavrama açısından öğrencilerin cinsiyetleri üzerinde önemli 

farklılıklar var mıdır? 

2. Dil dersleri dışında hangi derslerde daha çok fayda sağlamaktadır? 

3. Web 2.0 araçları ile yapılan derslerin etkiliği ve derse karşı tutumunun incelendiğinde öğretim 

kademeleri arasında farklılaşma var mıdır? 
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4. Göreve yeni başlayan öğretmenlerin web 2.0 araçlarına bakış açısı nasıldır? 

5. Geleneksel yöntemle yapılan eğitimle karşılaştırınca öğrencinin akademik başarısına ve derse karşı 

tutumuna etkisi nasıldır? 
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Xülasə 

Son illər sadəcə ölkəmizdə deyil, dünyanın hər yerində təhsillə bağlı islahatlar aparılır, təhsilin 

fəlsəfəsinə, müəllimə və təhsil müəssisələrinin funksiyalarına dair müxtəlif yanaşmalar müzakirə 

edilir. Belə ki, əvvəllər tələbələrə peşə və ixtisas biliklərini öyrədən və bəzi akademik biliklərin 

verildiyi bir qurum olaraq qəbul edilən ali təhsil müəssisələrindən cəmiyyətin gözləntiləri bu gün daha 

fərqli və yüksəkdir. Bu gün cəmiyyət müəllimlərdən tədris edəcəkləri fənlərə dair məqbul biliklərə 

malik olma, öyrətmə bacarıqları və necə öyrədəcəklərinə dair müasir təcrübəyə və peşəkarlığa sahib 

olmalarını gözləyir. Araşdırmalar göstərir ki, müəllimlər onlarla bağlı yüksək gözlənti içində olan 

cəmiyyətin tələblərini tam olaraq qarşılamır. Bunun səbəblərindən biri müəllim hazırlayan qurumların 

bazarın tələblərini ödəməkdə çətinlik çəkməsindədir. Ölkəmizdə səriştəli müəllim hazırlığına təsir 

edən əsas amillər sırasında müəllimlik peşəsinin nüfuzu və statusunu, tələbələrin motivasiyası və 

hazırlıq səviyyələrini, keyfiyyətli müəllim, iddialı təhsil proqramı, təhsil proqramının keyfiyyətli 

tətbiqi, müasir tələblərə uyğun maddi-texniki bazanın mövcudluğu və səmərəli istifadəsi ilə yanaşı, ali 

məktəb müəllimlərinin Distant təhsil istifadə bacarıqlarının keyfiyyəti ilə əlaqədar faktorları 

göstərmək mümkündür. Peşəkar müəllim hazırlamaq üçün ali təhsil müəssisələri peşəkar heyətə, 

kollektivə sahib olmalı və ya sahib olduğu kollektivin peşəkar inkişafını təmin etməlidir. Çünki distant 

təhsildən səmərəli istifadə etməni bacarmayan ali məktəb müəllimi tələbələrdə distant təhsildən 

istifadə bacarıqlarını formalaşdıra bilməz, distant təhsildən istifadə bacarığı olmayan bir tələbədən 

gələcəkdə “peşəkar müəllim” olması gözlənilə bilməz.  

Distant təhsildən istifadə hər şeydən əvvəl müasir və dinamik cəmiyyətin ehtiyaclarını qarşılamaq, 

qloballaşan dünyanın tələblərinə uyğunlaşmaq üçün davamlı təkmilləşmələrə və inkişafa açıq 

olmalıdır. Distant təhsildən istifadə ali məktəb müəllimlərinə ola biləcəklərinin ən yaxşısı olmaqda 

kömək edir, öz üzərində işləməyi, dünya təcrübəsinə bələd olmağı öyrədir. Eyni zamanda açıq, əldə 

edilə bilən ümumi və xüsusi hədəflərin təyin olunması, ölçülə bilən təlim nəticələrinin aydın təsviri 

distant təhsildən istifadənin ən vacib xüsusiyyətlərindəndir. Pedaqoji kadr hazırlayan ali məktəb 

müəllimlərinin Distant təhsil məqsədyönlü istifadənin yol və vasitələrinin öyrənilməsi bu cəhətdən 

olduqca aktual bir problemdir. 

Açar sözlər: distant təhsil, idarəetmə, təlim, texnologiyalar 
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Abstract 

In recent years, educational reforms have been carried out not only in our country, but all over the 

world, different approaches to the philosophy of education, teachers and the functions of educational 

institutions are being discussed. So, society's expectations from higher education institutions, which 

were previously perceived as an institution that taught students vocational and professional knowledge 

and imparted some academic knowledge, are different and higher today. Society today expects 

teachers to have reasonable knowledge of the subjects they teach, teaching skills, and up-to-date 

experience and professionalism in how to teach. Research shows that teachers do not fully meet the 

demands of society, which has high expectations of them. One of the reasons for this is the difficulty 

of teacher training institutions to meet the demands of the market. Among the main factors affecting 

the training of competent teachers in our country are the prestige and status of the teaching profession, 

the motivation and preparation levels of students, quality teachers, ambitious educational program, 

quality implementation of the educational program, the availability and efficient use of the material 

and technical base in accordance with modern requirements, as well as the availability and effective 

use of higher education teachers. It is possible to indicate factors related to the quality of distance 

education use skills. In order to train professional teachers, higher education institutions must have 

professional staff and staff or ensure the professional development of the staff they have. Because a 

university teacher who is not able to effectively use distance education cannot develop the skills of 

using distance education in students, and a student who does not have the ability to use distance 

education cannot be expected to become a "professional teacher" in the future. 

Above all, the use of distance education should be open to continuous improvements and development 

to meet the needs of a modern and dynamic society, to adapt to the demands of a globalized world. 

The use of distance education helps university teachers to be the best they can be, teaches them to 

work on themselves, to be familiar with the world experience. At the same time, the setting of clear, 

achievable general and specific goals, a clear description of measurable learning outcomes are among 

the most important features of using distance education. Studying the ways and means of purposeful 

use of distance education by higher school teachers preparing pedagogical personnel is a very urgent 

problem in this regard. 

Keywords: distance education, management, training, technologies  

 

1.Giriş 

Son illər ali məktəblərdə müəllimlərin tədris zamanı informasiya kommunikasiya texnologiyalarından 

istifadəsinə xüsusi önəm verilir. Çünki müasir dövrdə distant təhsilin inkişafı hər bir dövlətin 

intellektual və elmi potensialının vacib göstəricilərindən birinə çevrilib. Bu gün ali məktəblərdə tədris 

olunan dərslərin keyfiyyət göstəricilərini artırmaq məqsədilə distant təhsil pedaqoji prosesə tətbiq 

etmək artıq zəruri bir məsələyə çevrilmişdir. Ali təhsil sistemində distant infrastrukturunun 

formalaşdırılması, distant təhiln tətbiqinin dünya standartları səviyyəsinə çatdırılması ölkəmizdə də 

prioritet istiqamətlərdəndir. Bu baxımdan təhsilin informasiyalaşdırılması üçün avadanlıqların təşkili, 

elektron resursların yaradılması və pedaqoji heyətin istifadəsinə verilməsi, bir sözlə ali məktəblərin 

elektron təhsil sistemində işləyə bilməsi üçün hər cür şəraitin yaradılmasına çalışılır. Amma bütün 

bunlar sistemin işləməsi üçün yetərli deyildir. Ali təhsil sisteminin əsas aparıcı qüvvəsi tədris 

edənlərdir. Professor-müəllim heyətinin bu sahədə kifayət qədər bacarıq və qabiliyyətləri olmadan bu 

sistemin işləməsi çox çətin olar.  

Pedaqoji kadr hazırlığının keyfiyyətli olması bilavasitə müəllimin bilik ,bacarıq və fəaliyyətindən 

asılıdır. Dövlət proqramı çərçivəsində pedaqoji kadrların DT üzrə hazırlığı prioritet istiqamətlərdən 

biridir. Ali təhsil sisteminin pedaqoji heyəti tədris prosesində informasiya və kommunikasiya 

texnologiyalarından səmərəli istifadə edilməsi üçün treninqlərdən keçir. Onlar distant təhsil 

texnologiyalarının imkanlarından istifadə edərək səmərəli dərslərin keçirilməsi sahəsində ilkin 

təcrübəyə, psixoloji hazırlığa, bir sözlə innovativ biliklərə yiyələnir və onları tədris prosesində necə 

tətbiq etməyi öyrənirlər. Mütəxəssislərin fikrincə, distant texnologiyalardan istifadəsi təlim prosesini 

həm əyaniliyi ilə zənginləşdirir, tələbələrin tədqiqat aparma, çoxsaylı informasiya bazasından 
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faydalanma, gərəkli olanı seçmə və məqsədəuyğun olanlardan istifadə etmə imkanları verir, həm də 

bilik və bacarıqları praktik şəkildə tətbiq etməyə təşviq edir (6).  

Heç təsadüfi deyil ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 24 oktyabr 2013-cü il tarixli Sərəncamı 

ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”nda da 

səriştəli müəllim, qabaqcıl texnologiyalara əsaslanan infrastruktura malik təhsil sisteminin yaradılması 

xüsusi vurğulanır və bunun üçün göstərilən beş mühüm hədəfdən ikinci strateji istiqamət “Təhsil 

sahəsində insan resurslarının müasirləşdirilməsini nəzərdə tutur. Bu istiqamət innovativ təlim 

metodlarını tətbiq edən, təhsilin məzmununun səmərəli mənimsənilməsini təmin edən səriştəli 

təhsilverənin formalaşdırılmasına xidmət edir və özündə təhsilverənlərin peşəkarlığının yüksəldilməsi, 

təhsilalanların nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi üzrə yeni sistemlərin qurulmasını, təhsilalanların 

istedadının aşkar olunması və inkişafı ilə bağlıdır”(2). Bu cəhətdən də seçdiyimiz mövzu olduqca 

aktual bir problemə həsr edilmişdir. 

Araşdırmalardan aydın olur ki, respublikada aparılan pedaqoji tədqiqatlarda ali məktəb müəllimlərinin 

Distant təhsil məqsədyönlü istifadəsinin yol və vasitələrinin tədqiqi qarşıya xüsusi araşdırma məqsədi 

kimi qoyulmamışdır. Bununla yanaşı ali məktəb müəllimlərinin Distant təhsil səmərəli istifadəsinin 

şərtləndiyi müxtəlif cəhətlərlə bağlı tədqiqatlar aparılmış, elmi konfranslar keçirilmiş, aktual məsələlər 

şərh edilmişdir.  

Ali məktəbin tədris prosesində tətbiq etməyə çalışdığı innovasiya layihələri istiqamətlərindən biri də 

təlimdə müasir informasiya texnologiyalarından və elektron təhsil resurslarından istifadədir. Müasir 

cəmiyyətin ali məktəb müəllimi ECDL (European Computer Driving Licence) tələbatını ödəməlidir. 

Yəni kompyuter savadlılığı günün tələbidir. Kompyuter savadlılığı informasiya “xaosundan” çıxmağın 

ən önəmli köməkçisidir, yeniləşən texnologiya ilə bütünləşmək insanı irəli aparır, intellektual 

səviyyəni artırır, inkişaf etdirir. 

Hazırkı dövrdə ali məktəblərin auditoriyalarının kifayət qədər kompyuter, rəqəmli foto və video 

kameraları, elektron lövhələri ilə təmin olunmamasına  baxmayaraq hər bir ali məktəb müəllimindən 

bu texniki vasitələrdən istifadə üçün uyğun bilik və bacarıqların formalaşdırılması tələb edilir. Özü də 

qeyd etmək lazımdır ki, müvafiq cihazlarla işləmək üçün praktiki vərdiş və bacarıqların 

formalaşdırılması daha önəmlidir. Yəni, kompyuter və multimediya proyektrlərindən istifadənin yalnız 

nəzəri əsasları deyil, həm də praktik tətbiqi vacibdir. Bunu cəmiyyət həyatının  bütün sahələrinin 

kompyuterləşdirilməsi və informasiyalaşdırılması tələb edir. 

Heç təsadüfi deyil ki, BMT-nin bütün üzv dövlətlərinin qəbul etdiyi Üçüncü minilliyin səkkiz inkişaf 

məqsədindən biri kimi qlobal tərəfdaşlığın inkişafı istiqamətində qəbul olunmuşdur ki, müxtəlif 

texnologiyalardan istifadə etmək imkanı yaradılmalıdır. 

2.Əsas hissə 

Ölkəmizin ali təhsil məüssəisələrində distant texnologiyalardan istifadənin tarixi çox gəncdir. Buna 

baxmayaraq bu sahədə müəyyən tədbirlər və addımlar atılır. Araşdırmalar göstərir ki, XX əsr tədris 

prosesi əsasən ənənəvi təlim bazasında qurulduğu üçün müəllim aparıcı informasiya mənbəyi idisə, 

XXI əsrdə vəziyyət fərqli olub. Hazırda müəllim informasiya mənbələri ilə tələbələr arasında vasitəçi 

funksiyasını yerinə yetirir. O, tələbəyə müxtəlif istiqamətli informasiya mənbələri ilə səmərəli iş 

metodlarını, informasiya əldə etmə yollarını öyrətməlidir. Bu isə təhsilin məzmun və texnologiyasını 

təkmilləşdirməyi tələb edir. Odur ki, ali məktəb müəllimləri informasiya və innovasiya cəmiyyətinin 

tələblərinə uyğun iş sistemi qurmalıdırlar.  

Müasir dövrdə ali təhsil müəssəisələrimizdə Avropa və dünya təhsil sisteminə inteqrasiyada “2009-

2013-cü illərdə Azərbaycan Respublikasının ali təhsil sistemində islahatlar üzrə Dövlət Proqramı” 

həyata keçirilir (3).  

Bu proqramın qəbulundan öncə “Azərbaycan Respublikasında fasiləsiz pedaqoji təhsil, müəllim 

hazırlığının konsepsiya və strategiyası”, 2008-2015-ci illər üçün bu strategiyanın icrası ilə əlaqədar 

müvafiq tədbirlər planı hazırlanmışdır. Strategiya və tədbirlər planına müvafiq olaraq təhsilin 

informatlaşması istiqamətində kadr hazırlığında kommunikasiya texnologiyalarının (DT), yeni təlim 

üsulları və texnologiylarının tətbiqi, tələbələrin biliyinin cari və yekun qiymətləndirilməsi üzrə yeni 
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üsulların, texnologiyaların, DT vasitələrinin tətbiqi, təhsil məüssisələrində distant təhsil formasının 

tətbiqi, ali təhsil məüssisələrinin kompyuterləşdirilməsi, elektron təhsilin həyata keçirilməsi kimi 

tədbirlər nəzərdə tutulmuşdur. 

Bütün bunlar ali təhsil məüssisələrində fənlərin tədrisinin DT vasitələrinin köməyi ilə həyata 

keçirilməsi zərurətini doğurur. Belə ki, hər hansı fənn olursa olsun, informasiya əsas fundamental ilk 

məhsul olaraq qəbul edilir və DT-dən istifadə sayəsində onun təkmilləşdirilərək yeni bir informasiya 

şəklində təqdim olunması baş verir. Bu prosesin effektli alınması müəllimdən bacarıq və bilik tələb 

edir. Belə ki, müəllim multimediya vasitələrinin tətbiqi vasitəsilə tələbələrə ilk məlumatları elə çatdırır 

ki, bu onlarda böyük maraq yaradır və daha sonra isə bu anlayışın törəmə anlayışlarının alınma 

prosesini elə təqdim edir ki, yaranan yeni anlayış məna və mahiyyətcə tam başa düşülən olsun. Bu 

zaman müəllim kompyuterdən istifadə edə bilər ki, bu da tələbələrin maraq və diqqətinin cəlb 

edilməsinə yönələr. Bu zaman kompyuter müəllimin köməkçisinə çevrilir (3).  

Məhz buna görə də ali məktəb müəllimləri tək tədris etdikləri fənn, pedaqogika və psixologiya 

sahəsində deyil, həm də informasiya sahəsində öz bilik və təcrübələrini artırmalı olur. Müasir dövrün 

ali məktəb müəllimi konkret öyrətdikləri fənnin struktur məzmununa və məqsədinə müvafiq, 

tələbələrin individual xüsusiyyətlərini nəzərə alan, onların hərtərəfli inkişafını mümkün edən 

texnologiyları seçib tətbiq etməlidirlər. 

Mütəxəssislərin fikrincə DT vasitələri təhsil prosesini xeyli sadələşdirir, onu dinamik, çevik və 

cəlbedici edir. DT -dən istifadə etməklə təhsildə uğurlu nəticələr əldə etmənin mümkünlüyünü 

qabaqcıl dünya təcrübəsi sübut edir. 

Ənənəvi dərsdən fərqli olaraq, DT vasitəsilə aparılan dərslər həm tələbələr, həm də müəllimlər üçün 

çox cəlbedici və maraqlıdır. Tədris prosesində kompyuter və ya interaktiv lövhədən istifadə edilməsi 

dərsin əsas prinsiplərindən olan əyaniliyi təmin edir. Elektron lövhənin sensorlu, yəni hissiyatlı səthinə 

xüsusi qələm və ya barmaqla yavaşca toxunmaqla onun üzərində kompyuterdə mümkün olan bütün 

əməliyyatları interaktiv rejimdə aparmaq olar. “Ağıllı” lövhə (smart board), eyni zamanda kompyuterə 

qoşulan mikroskop, skaner, rəqəmli fotoaparat, videokamera və s. qurğulardan alınan təsvirləri də 

proyektor vasitəsilə qəbul edə bilir. Bu zaman istənilən pedaqoji fakt, hadisə və situasiyaların izahını 

və videogörüntülərini, ayrı-ayrı cihazların, qurğuların, texniki vasitələrin işləmə prinsiplərini ekranda 

izləmək imkanı yaranır. Bu isə o deməkdir ki, nəzəri-metodoloji məsələləri, təcrübi bacarıq və 

vərdişləri inteqrasiya etməklə tədrisi xeyli canlandırmaq, işə yaradıcı yanaşmaq, düşünmə, 

təşəbbüskarlıq, tədris materialını daha dərindən dərk etmək mümkün olacaq. Elektron 

prezentasiyaların pedaqoji yönümlü fənlərin tədrisində tətbiqi zamanı informasiya daha aydın, rəngli 

və dinamik şəkildə təsvir olunur. Bu zaman müəllim adətən bələdçi olaraq çıxış edir və tələbələrin 

fəallığını, sərbəstliyini müşahidə edib stimullaşdıra bilir. Prezentasiyaların təqdimatı prosesində 

tələbələr fəaliyyət mərkəzində olur və onlar özlərinin fərdi bacarıqları və maraqları fonunda problemli 

situasiyanı daha yaxşı dərk edə bilirlər. Bu isə müəllimə imkan verir ki, qısa zaman kəsiyində 

tələbələrə daha çox nəzəri informasiya mənimsədə bilsin.  

DT -dən istifadə etməklə müasir təhsil modelinin həyata keçirilməsi ali məktəb müəllimlərinin 

qarşısına yeni tələblər qoyur. Digər tərəfdən isə cəmiyyətin tələbatına uyğun kadr hazırlanması üçün 

də ali məktəb müəllimlərinin üzərinə böyük məsuliyyət düşür. 

Bu gün ali məktəb müəllimlərinin təhsildə yüksək nəticə əldə etməsi üçün mütləq DT -dən istifadə 

etməsi labüddür. Deməli, hər bir ali məktəb müəllimi öz fəaliyyətində baza bilikləri ilə bərabər yeni 

metodiki yanaşmalar, psixoloji-pedaqoji baxışlar və DT biliklərini sintez etməlidir(8).  

“Təhsilin inkişafında mühüm irəliləyişlərə nail olmuş ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, informasiya 

kommunikasiya texnologiyalarına əsaslanan, yaradıcı düşüncəni inkişaf etdirən və təhsilalanın fərdi 

xüsusiyyətlərini nəzərə alan müasir, fəal-interaktiv təlim metodları daha yüksək nəticələr verir. Həmin 

məqsədlə, davamlı olaraq mütərəqqi tədris metodlarının yaradılması və müəllimlərin səriştəsinin 

artırılması təhsil sahəsində mühüm yer tutur” (4). 

Təlim prosesində istifadə olunan istənilən texnoloji alət müəllimi və dərsliyi əvəz etmir, lakin pedaqoji 

prosesin gedişatını fundamental surətdə dəyişir. Məhz informasiya kommunikasiya vasitələri ilə dərsin 
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məzmununu şərh etməklə deyil, həm danışılıb, həm də göstərməklə tələbələrin yaddaşına həkk edilir. 

Odur ki, əldə etdiyi biliklərlə kifayətlənməyib, daim öz üzərində işləyən yaradıcı novator müəllimlər 

ali məktəblərə cəlb edilməlidir.  

Araşdırmalar və müşahidələr göstərir ki, ali məktəbdə çalışan müəllim, professor heyəti məşğələlərin 

əyaniləşdirilməsi istiqamətində bir sıra işlər görürlər. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, bu gün də bu işə 

laqeyd yanaşan çoxlu müəllimlərimiz vardır. DT -nin imkanlarını yetərincə dəyərləndirə bilməyən, 

internet resurslarından kursun məqsədinə uyğun olaraq seçib istifadə etməyi bacarmayan belə 

müəllimlərimiz yaddan çıxarır ki, gələcəyin müəlliminin hazırlanması üçün həmin vasitələr əvəzsiz 

rola malikdir. Tələbələrimiz ali məktəblərdə təkcə nəzəri biliklər əldə etmirlər, onlara praktik 

istiqamətdə də bilik və bacarıqlar aşılanır. Odur ki, gələcəyin kadrını hazırlayan hər bir ali məktəb 

müəllimi hər hansı bir mövzunun öyrədilməsi zamanı internet resurslarının imkanlarını da tələbələrə 

çatdırır və onlara fürsət verir ki, istənilən mövzuya dair internet resurslarından istifadə etməyi 

bacarsın. Müəllim fənninin tədrisi zamanı belə nümunələri seçib tətbiq etməklə tələbələrinə nümunə 

olmalıdır. 

Fənlərin tədrisi prosesində kursun xarakter və xüsusiyyətlərindən asılı olaraq internet resurslarından 

bir neçə istiqamətdə istifadə edilə bilər: 

tələbələrin peşə hazırlığı probleminə daha şüurlu yanaşmasına kömək məqsədi ilə dərsləri canlı, 

maraqlı və düşündürücü etmək üçün;  

kursun proqram materiallarının səmərəli tədrisi üçün; 

kompyuterin nəzarətedici, öyrədici və yoxlayıcı funksiyalarından bəhrələnməklə tələbələrin yaradıcı 

bacarıqlarını inkişaf etdirmək, onlarda peşə qabiliyyətləri formalaşdırmaq üçün.  

 

Nəticə 

Araşdırmalar göstərir ki, bu gün ali məktəblərimizin çoxunda internet resurslarından tədris prosesində 

istifadə kifayət qədər deyil. Çünki, ali təhsil müəssisələrində proyektor aparatları, kompyuter 

avadanlığı və internet şəbəkəsi lazımi səviyyədə deyildir. Belə bir təchizat imkanından məhrum olan 

təhsil müəssisəsi müasir bazarın tələbatını ödəyə biləcək kadr hazırlaya bilməz. 

Mütəxəssislərin fikrincə “İnternetin, kompyuter və proyektor aparatının məşğələlərdə yaratdığı effekti 

heç nə ilə müqayisə etmək mümkün deyildir. Dərs prosesinin əyaniləşdirilməsi, müəllimin vaxtdan 

səmərəli istifadə etməsi üçün təqdimat proqramının imkanları olduqca genişdir. Bu proqramın 

üstünlüklərini sadalamaq fikrindən uzağıq, amma təcrübəmizdən yaxşı bilirik ki, Power Point proqram 

istənilən video və audio fraqmentləri, mətnləri, şəkilləri, animasiya məhsullarını auditoriyanın 

qarşısında qüsursuz şəkildə nümayiş etdirmə  imkanlarına malikdir. Müəllim bu imkanları dəqiq 

şəkildə ölçüb-biçməli və dövlətin müəllim hazırlığı ilə bağlı qarşıya qoyduğu vəzifələri layiqincə 

yerinə yetirməlidir”. 

Ali məktəb müəllimlərinin DT -dən istifadə imkanlarını zəruri edən cəhətlərdən biri də bu haqda 

“Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda “təhsilalanların fasiləsiz təhsil almasını, 

daim yeniləşən müasir standartlara uyğun gələn biliklərə və dünyagörüşünə yiyələnməsini, cəmiyyətin 

tələbatını daha səmərəli ödəməsini, şəxsiyyət kimi inkişaf etməsini və ömür boyu təhsilin hamı üçün 

açıq və bərabər imkanlı olmasını təmin etmək, yüksək intellektual səviyyəyə və praktiki iş 

qabiliyyətinə, yeni texnologiyalara yiyələnmək, informasiya axınında çevik istiqamət tapmaq 

bacarığını formalaşdırmaq, cəmiyyətin yüksək səviyyəli və rəqabət qabiliyyətli kadr potensialına 

tələbatının ödənilməsi üçün real zəmin yaratmaq” (2, səh.18) müddəaları ali məktəb müəllimlərinin 

hansı işi yerinə yetirəcəklərinə dair aydın təsəvvür yaradır. Bu tələblərin yüksək səviyyədə realizə 

olunmasında DT -dən istifadə xüsusi rol oynayır.  
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Özet 

Bu araştırmada coğrafya lisans öğrencilere yönelik mekânsal düşünme becerilerini geliştirmeyi 

hedefleyen bir öğretim programı tasarlanması amaçlanmıştır. Araştırmada, program geliştirme ilkeleri 

esas alınarak “ihtiyaçların saptanması, hedef-davranışların belirlenmesi, içeriğin seçimi,  öğrenme- 

öğretme yaşantılarının düzenlenmesi ve sınama durumlarının saptanması” aşamaları izlenmiştir. 

Tasarlanan programda “hedef-davranışlar, içerik, öğrenme-öğretme süreçleri ve sınama 

durumlarından” oluşan dört temel bileşen vardır. Programın hedef-davranışları, coğrafya lisans 

öğrencilerinin belirlenen ihtiyaçları doğrultusunda Bloom’un yenilenmiş taksonomisi esas alınarak 

hazırlanmıştır. Programın içeriğini, mekansal düşünmenin temel bileşenleri ve alt bileşenleri “konum 

ve yön bulma, haritadaki örüntüyü grafikle gösterme, mekânsal alanlarda ideal yer seçimi, topografik 

haritaya dayalı bir profil çıkarma, mekânsal örüntüler arasındaki korelasyonu anlama, iki boyutlu bir 

topografik haritayı üç boyuta dönüştürme, mekânsal unsurlarda bindirme-çözme işlemlerini 

uygulama, coğrafi verileri gösterme, mekânsal hiyerarşi” konuları oluşturmaktadır. Tasarlanan 

programda öğrenme-öğretme yaşantıları “anlatım, arazi çalışması, soru-cevap, problem çözme, 

işbirlikli öğrenme, gösterip-yaptırma” gibi stratejilerin kullanıldığı kavram öğretimi etkinlikleri, arazi 

çalışması etkinlikleri, öğretim teknolojileri etkinliklerine dayanmaktadır.  Programın sınama 

durumunda ise coğrafya lisans öğrencilerinin mekânsal düşünme becerisini ölçen testler ve alternatif 

ölçme-değerlendirme araçlarından faydalanılmıştır. Taslak program iki coğrafya eğitimi alan uzmanı, 

bir ölçme-değerlendirme alan uzmanı ve bir eğitim programı alan uzmanının görüşüne sunulmuştur. 

Alınan geri dönütler doğrultusunda taslak programa nihai hali verilmiştir. Araştırmanın sonucunda 

hazırlanan Mekânsal Düşünme Öğretim Programı’nın (MDÖP) coğrafya lisans düzeyindeki 

öğrencilerin mekânsal düşünme becerilerini geliştirmek amacıyla kullanılabileceği ortaya 

konulmuştur. Gelecekte yapılacak araştırmalarda (eylem araştırması veya deneysel araştırma 

modelinde) MDÖP coğrafya lisans öğrencilerine uygulanarak,  programın öğrencilerin mekânsal 

düşünme becerisi üzerine etkisi sınanabilir.  

Anahtar Kelimeler: Coğrafya eğitimi, Mekânsal düşünme, Program geliştirme, Lisans öğrencileri. 
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Abstract 

The aim of the study is to design a curriculum education program focused on developing spatial 

thinking in undergraduate geography students. The principles of curriculum development programs 

were considered in the process of designing the program. Therefore, the design process covers the 

following stages, including "identification of needs, decision of the target-behaviours, content 

selection, arrangement of the learning-teaching experiences and determination of the test conditions." 

The designed program consists of four basic components: “target-behaviours, content, learning-

teaching processes and testing situations”. The target-behaviours of the program were prepared based 

on Bloom's revised taxonomy complying with the identified needs of the geography undergraduate 

students. The content of the program comprises spatial thinking components and sub-components of 

spatial thinking including “finding location and direction, displaying the pattern on the map with 

graphics, selecting the ideal location within spatial areas, making a profile based on the topographic 

map, understanding the correlation between spatial patterns, transforming a two-dimensional 

topographic map into three dimensions, application of overlay-dissolving operations on spatial 

elements, presenting geographic data and spatial hierarchy”. In the designed program, learning-

teaching experiences were depending upon teaching/fieldwork activities and instructional technology 

activities in which involve strategies such as "learning, fieldwork, question-answer, problem solving, 

cooperative learning, show-and-make". Tests measuring spatial thinking skills of geography students 

and alternative measurement-evaluation tools were used in the measurement-evaluation process of the 

program. The draft program was provided to two geography education professionals, one assessment-

evaluation field specialist and one curriculum program field specialist It was finalized depending upon 

their constructive feedback. As a result of the study, it was determined that the Spatial Thinking 

Curriculum (STCP) may be used to improve the spatial thinking skills of undergraduate geography 

students. The effect of the program on students' spatial thinking skills may be analyzed by applying 

STCP to geography students in further studies related to action research or experimental research. 

Keywords: Geography education, Spatial thinking, Curriculum development, Undergraduate students.  

 

GİRİŞ  

Mekânsal düşünme, bilişsel psikoloji çalışmalarında 1920’li yıllardan bu yana sıklıkla kullanılmış, 

zekâ testlerinin psikometrik geleneğinden türemiş bir kavramdır (Frenh ve Hunt, 1951; Gagnon, 1985; 

Golledge ve Stimson, 1997). Literatürde mekânsal düşünme becerisi “mekânsal algılama, mekânsal 

zekâ, uzamsal biliş, uzamsal yetenek, uzamsal okuryazarlık, çevre okuryazarlığı, mekânsal biliş, 

uzamsal düşünme” olarak kullanılmaktadır. Kavramsal kullanımındaki çeşitlilik mekânsal 

düşünmenin üzerinde uzlaşı sağlanan ortak bir tanımı olmasını da güçleştirmiştir.  Nitekim bu durum, 

Amerikan Ulusal Araştırma Konseyi [National Research Council (NRC)] (2006) tarafından hazırlanan 

“Mekânsal Düşünmeyi Öğrenme” raporunda vurgulanarak,  mekânsal düşünmenin tanımı üzerinde 

ortak bir tanımlama yapılmıştır. Buna göre mekânsal düşünme “mekânsal kavramlar, mekânın temsil 

araçları ve bilişsel düşünme sistemlerinden” oluşan bir düşünme becerisidir.  

 

Şekil 1. Mekânsal Düşünme Bileşenleri (Kaynak: Şanlı ve Sezer, 2019b) 

Mekânsal kavramlar, mekânı tanımlamada kullanılan terminolojiyi ifade eder. Bu kavramlar aracılıyla 

mekândaki nesneler tanımlanır ve ilişkilendirilir (Bednarz, Heffron ve Huynh, 2013; Jo, 2007; Jo ve 

Bednarz, 2014a, 2014b, Şanlı, 2019). Alanyazında mekânsal kavramların farklı şekillerde 
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sınıflandırıldığı söylenebilir (bkz, Şanlı, 2019). Bu sınıflandırmalardaki kavram benzerlikleri 

birleştiren Huynh ve Sharpe (2013) göre, mekânsal kavramlar denilince akla ilk olarak “lokasyon, 

harita, bölge, dağılım, bilgi, ölçek, navigasyon, semboloji, koordinat, mesafe, alan, yön, coğrafi veri, 

bindirme, tampon, eşyükselti, bakı” kavramları gelmektedir (Ünlü ve Yıldırım, 2017; Şanlı, 2019b). 

Mekânın temsil araçları, yapılandırılmış bilgilerin saklanabileceği, analiz edilebileceği, 

anlaşılabileceği ve başkalarına iletilebileceği formlardır (Şanlı, 2019b; Şanlı, 2021).  Mekânın temsil 

araçları iç ve dış mekânsal temsiller olarak ikiye ayrılır. İç mekânsal temsiller, zihindeki mekânsal 

görüntülerin oluşumu ve manipülasyonu ile ilgilidir. Dış mekânsal temsiller ise bilgilerin haritalar, 

resimler ve grafiklere dönüştürülmesine yöneliktir (NRC, 2006; Şanlı, 2019b; Şanlı, 2021).  Coğrafya 

öğretiminde öğretim teknolojileri (Coğrafi Bilgi Sistemleri, Google Earth, Küresel Konumlandırma 

Sistemleri) dış mekânsal temsilleri geliştirmek, düzenlemek ve depolamak için günümüzde yaygın 

olarak kullanılmaktadır (Şanlı, 2019a; Şanlı, 2019b; Şanlı, 2021).  

Mekânsal düşünmenin son bileşeni olan bilişsel süreçler ise bireylerin düşünme, dünyayı 

anlamlandırma ve anlama kapasitesini ifade eden düşünsel süreçlerdir (Şanlı, 2019a; Şanlı, 2019b; 

Şanlı, 2021). Bu süreçlerde mekânsal kavramlar, mekânın temsiller işe koşularak bir problemin 

çözümünde veya karar verme eylemlerinde kullanılır (Jo, 2007; Şanlı, 2019b).  

Mekânsal düşünme günlük hayatımızda ve iş yaşantımızda sıklıkla kullandığımız temel bir beceridir.  

Örneğin, gün içerisinde bulaşık makinasına tabakları yerleştirme,  mobilyalarının yerini seçme, 

hedeflenen bir rotaya gitme, yön bulma gibi eylemlerimizde; iş yaşantımızda bilgisayarda 

masaüstündeki bir klasörden dosya açma, organizasyon yapılacak bir mekânı belirleme, bir tablo veya 

grafiği okuma gibi faaliyetlerimizde bu beceriyi kullanırız. Dolayısıyla mekânsal düşünmeyi işe 

koşmadığımız bir eylem, olgu veya olaydan bahsetmek pek mümkün değildir (Şanlı, 2019a; 2019b). 

Ancak bireylerin mekânsal düşünme becerileri konusundaki yeterlikleri bu eylemlerin yapılma 

sürecini doğrudan etkileyebilir. Örneğin, mekânsal düşünme becerisi gelişmiş bireyler yön bulmada 

zorluk çekmezken, bu becerisi gelişmemiş bireyler için aynı durum söz konusu değildir. Bu anlamda 

bireylerin mekânsal düşünme becerisinin öğretilebileceğine inanan araştırmacılar (Bednarz ve Lee, 

2019; Lee ve Bednarz, 2009; 2012; Uttal,  Miller ve Newcombe, 2013; Jo, 2007; Jo ve Bednarz, 2009; 

Şanlı ve Jo, 2020) eğitim sistemimde bu becerinin açık veya örtük öğretimi yapılması gerektiğini 

savunmaktadır. 

Türk Eğitim Sistemi’nde mekânsal düşünme yapılandırmacı yaklaşıma göre 2005 yılı sonrasında 

revize edilen tüm öğretim programlarına “Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde” konu olan temel bir 

beceridir. İlköğretimde Türkçe, hayat bilgisi ve sosyal bilgiler, matematik dersinde; ortaöğretim de 

coğrafya, matematik, fizik, kimya, geometri dersinde bu becerinin öğrenme alanlarını içeriğine uygun 

öğretimi yapılması hedeflenmektedir. Buna karşılık alanyazındaki çalışmalar da öğretim programları 

ve ders kitapları içeriğinde mekânsal düşünme becerisinin öğretimine yeterince yer verilmediğine 

işaret edilmekte (Jo ve Bednarz, 2009; Şanlı ve Sezer, 2019a; Şanlı, 2020) ve öğrencilerin mekânsal 

düşünme becerilerinin düşük olduğuna vurgu yapılmaktadır. Bu anlamda yapılan araştırmada coğrafya 

lisans öğrencilerinin mekânsal düşünme becerisini geliştirmeyi hedefleyen bir öğretim programı 

tasarlanması amaçlanmıştır. 

 

 

YÖNTEM 

Araştırmada, program geliştirme ilkeleri esas alınarak “ihtiyaçların saptanması, hedef-davranışların 

belirlenmesi, içeriğin seçimi,  öğrenme- öğretme yaşantılarının düzenlenmesi ve sınama durumlarının 

saptanması” aşamaları izlenmiştir (Demirel, 2017). Tasarlanan programda “hedef-davranışlar, içerik, 

öğrenme-öğretme süreçleri ve sınama durumlarından” oluşan dört temel bileşen vardır. Coğrafya 

lisans öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen hedef-davranışlar Bloom Taksonomisinin 

bilişsel boyutunda farklı düzeyler (temel-üst) dikkate alınarak hazırlanmıştır. İçerik belirlemede 

konunun özelliği dikkate alınarak aşamalı ve birbirinin önkoşulu olan bir sıralama izlenmiştir. 

Programda öğrenme-öğretme yaşantılarını “anlatım, arazi çalışması, soru-cevap, problem çözme, 
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işbirlikli öğrenme, gösterip-yaptırma” gibi stratejilerin kullanıldığı kavram öğretimi, arazi çalışması, 

öğretim teknolojilerine dayalı etkinlikler oluşturmuştur. Etkinliklerin uygulanmasında ArcGİS, Seterra 

Online, Google Map programları kullanılarak geliştirilmiş çalışma yaprakları kullanılmıştır. 

Programın sınama durumlarında ise coğrafya lisans öğrencilerin mekânsal düşünme becerisini ölçen 

testler ve alternatif ölçme-değerlendirme araçlarından faydalanılmıştır. Taslak program iki coğrafya 

eğitimi alan uzmanı, bir ölçme-değerlendirme alan uzmanı ve bir eğitim programı alan uzmanının 

görüşüne sunulmuştur. Alınan geri dönütler (süre ve hedef-davranışlarının ikisinin düzeltilmesi)  

doğrultusunda taslak programa nihai hali verilmiştir. 

BULGULAR  

İhtiyaçların Saptanması  

MDÖP geliştirme sürecinde ihtiyaç durumu saptanırken “Coğrafya lisans öğrencilerin konuya ilişkin 

ihtiyaçları nelerdir?”, “Belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda programda hangi konulara, öğretim 

yöntemlerine, öğretim teknolojilerine yer verilmelidir?” sorularına cevap aranmıştır. İhtiyaçların 

belirlenmesinde gözlem ve görüşme tekniği kullanılmıştır. Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat 

Fakültesi Coğrafya bölümü öğrencileriyle (30 öğrenci) gerçekleştirilen görüşmelerde öğrencilere 

“mekânsal düşünmenin tanımı, önemi,  mekânsal kavramlar, mekânın temsil araçları, mekânı 

tanımlamada bilişsel süreçler, mekânın öğretimde kullanılabilecek öğretim yöntemler ve 

teknolojilerine” ilişkin aşağıdaki sorular yöneltilmiştir.  

Mekânsal düşünme becerisi nedir? 

Mekânsal düşünme becerisinin önemi nedir? 

Mekânsal düşünme becerisi hangi bileşenlerden oluşur? 

Mekânsal kavramlar, mekânın temsi araçları söylemleri size neyi ifade eder? 

Mekânsal düşünme becerisinde bilişsel süreçlerin rolü nedir? 

Mekânsal düşünme becerisinin öğretiminde hangi yöntemler kullanılmalıdır? 

Mekânsal düşünme becerisinin öğretiminde hangi öğretim araçlarından faydalanıla bilinir?  

İhtiyaç analizi sonucunda öğrencilerin mekânsal düşünmeyi ağırlıklı olarak “bir mekânı düşünme” 

olarak ifade ettikleri görülmüştür.  Bu durum mekânsal düşünmenin tanımı dikkate alındığında 

öğrencilerin tanımının uluslararası literatürle doğrudan örtüşmediği söylenebilir. Öğrencilere göre 

mekânsal düşünmenin önemi “yön bulma, konum bulma” eylemlerinde kullanılan bir beceri 

olmasından kaynaklanmaktadır. Yani öğrenciler mekânsal düşünmeyi günlük hayatlarında pek çok 

eylemi gerçekleştirirken kullandığının farkında olmadan mekâna veya yere bağlı örnekler vermişlerdir. 

Öğrenciler mekânsal düşünme bileşenlerini genel bir eğilim olarak “yer ve harita” kavramları ile ifade 

ettikleri saptanmıştır.  Bu durum öğrencilerin mekânsal düşünme bileşenleri tasnif etmek yerine 

mekânın temsil araçlarını ifade ettikleri şeklinde yorumlanabilir. Öğrenciler ağırlıklı olarak mekânı 

tanımlama da temel düzey kavramları (aşağı, yukarı, ileri, ana ve ara yönler) kullanmıştır. Bu bulgu 

öğrencilerin karmaşık mekânsal kavramlar konusunda yeterli bilişsel düzeye sahip olmadığı şeklinde 

yorumlanabilir. Öğrencilere göre mekânı temsil etmede en çok “harita ve taslak çizimler” 

kullanılmaktadır. Coğrafya öğretiminde haritalarının en sık kullanılan öğretim materyali olması bu 

durumla doğrudan ilişkilendirilebilir. Öğrencilere göre bilişsel süreçlerin mekânsal düşünmede rolü,  

“problem çözme” ile sınırlandırılmıştır. Bilişsel süreçlerin, mekânsal kavramlar ve mekân temsilleri 

arasındaki ilişkileri düzenleyen düşünsel süreçler olduğu dikkate alındığında, bu konuda öğrencilerin 

yeterliğinin düşük olduğu ifade edilebilir.   
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Hedef-Davranışların Belirlenmesi  

Coğrafya lisans öğrencilerin belirlenen ihtiyaçları doğrultusunda, programının hedef-davranışları 

hazırlanmıştır. Hedef-davranışları yazma sürecinde Bloom Taksonomisinin bilişsel boyutu dikkate 

alınmıştır (Tablo 1). Buna göre oluşturulan davranışlarda öğrencilerin bilişsel boyutta “bilgi, 

kavrama” gibi temel düzey; “uygulama, analiz, değerlendirme” gibi üst düzey düşünme becerilerini 

kazanmaları amaçlanmaktadır.  

 

Tablo 1. Programın Hedef-Davranışları 

Hedef- Davranışlar 

Mekânsal düşünme kavramı tanımlama 

Mekânsal düşünme becerisinin günlük ve iş hayatındaki önemi kavrama 

Mekânsal düşünmenin günlük/ iş hayatında kullanıldığı yerlere örnek verme  

Mekânsal düşünme becerisi bileşenlerini sınıflandırma 

Temel ve üst düzey mekânsal kavramları söyleme 

Temel ve üst düzey mekânsal kavramları örnek verme 

Temel ve üst düzey mekânsal kavramları karşılaştırma 

Mekânın temsil araçlarını sınıflandırma 

Mekânın temsil araçlarını tasarlama 

Mekânsal düşünme becerisinde bilişsel süreçlerin rolünü değerlendirme 

Mekânsal analizleri yapma 

       Konum ve yön bulma  

       Haritadaki örüntüyü grafikle gösterme  

       Mekânsal alanlarda ideal yer seçimi  

       Topografik haritaya dayalı bir profil çıkarma  

       Mekânsal örüntüler arasındaki korelasyonu anlama  

       İki boyutlu bir topografik haritayı üç boyuta dönüştürme  

       Mekânsal unsurlarda bindirme-çözme işlemlerini uygulama 

       Coğrafi verileri (nokta, çizgi, poligon) gösterme  

       Mekânsal hiyerarşiyi anlama 

 

İçeriğin Seçimi   

MDÖP içerik belirlemede konunun özelliği dikkate alınarak aşamalı ve birbirinin önkoşulu olan bir 

sıralama izlenmiştir. Bu anlamda içeriğin oluşturulmasında birbiriyle ardışık sıralı, yakın ilişkili ve ön 

koşul öğrenmelerin ağırlıklı olduğu doğrusal programlama yaklaşımı esas alınmıştır (Tablo 2).  

İçeriğin,  hedef-davranışlarla tutarlı ve uyumlu olmasına dikkat edilmiştir. 
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Tablo 2. Programın İçeriği  

 

Öğrenme- Öğretme Yaşantılarının Düzenlenmesi  

Tasarlanan programda öğrenme-öğretme yaşantılarını “anlatım, arazi çalışması, soru-cevap, problem 

çözme, işbirlikli öğrenme ve gösterip-yaptırma” gibi stratejilerin kullanıldığı kavram öğretimi 

etkinlikleri, arazi çalışması etkinlikleri, öğretim teknolojileri etkinlikleri oluşturmuştur. Kavram 

öğretiminde ve değerlendirmede Kelime İlişkilendirme Testi (KİT) ve kavram haritaları kullanılmıştır. 

Arazi çalışmalarında coğrafi unsurlara yönelik öğrencilere fotoğraf çekimi yaptırılmış ve oryantring 

etkinliğine yer verilmiştir (Tablo 3).  Öğretim teknolojileri etkinliklerinde CBS (ArcGİS) ve çevrimiçi 

araçlar (Google Earth, Seterra) aracılığıyla mekânın temsil araçlarını geliştirme ve mekânsal analizlere 

yönelik çalışma yaprakları tasarlanmıştır (bkz. Şanlı ve Kerski, 2021).  

Tablo 3. Programın Öğrenme-Öğretme Yaşantılarından Örnekler  

  

Sınama Durumlarının Saptanması 

Mekânsal düşünmenin becerisinin ölçülmesinde zihinsel yetenek testi,  zihinsel döndürme testi, küp 

karşılaştırma ve kart döndürme testi, uzamsal görselleştirme testi gibi birçok psikometrik test 

kullanılabilir. Ancak özellikle fen bilimlerinde (özellikle matematik ve geometri) uzamsal yönelim ve 

görselleştirmeye odaklanan (Goldstein, Haldane ve Mitchell, 1990; Newcombe ve Dubas, 2000; 

Newcombe, 2010)  bu araçların, sosyal bilimlerde mekânsal düşünmenin bütün alt boyutlarını 

yansıtmadığını iddia edilmektedir. Bu eleştirileri dikkate alan Lee (2005) doktora tez çalışmasında 

“mekânsal unsurlar arasındaki ilişkiler, mekânsal dağılımlar, topografyanın yorumlanması, mekânsal 

örüntülerin tanınması ve korelasyonu gibi” alt faktörlerini dikkate alarak mekânsal yeteneği ölçmeye 

ilişkin test geliştirmiştir. Bu test sonraki yıllarda Lee ve Bednarz (2012)  tarafından revize edilmiş ve 

geçerlik güvenirlik çalışmaları yapılmıştır. Ulusal alanyazında ise Şanlı (2021), Lee ve Bednarz (2012) 

testine ilişkin sınırlılıkları dikkate alarak, Mekânsal Düşünme Becerisi Testi geliştirmiştir (Tablo 4).  

Coğrafya lisans öğrencilerine yönelik geliştirilen bu test, disiplin alanı ve örneklem grubu ölçütleri 

dikkate alınarak hazırlanan programda öğrencilerin hedef-davranışlarına erişi düzeylerini saptama ve 
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programın öğrencilerin mekânsal düşünme becerisi üzerine etkisini belirlemek amacıyla tercih 

edilmiştir.  

 

 

 

 

 

Tablo 4. Mekânsal Düşünme Becerisi Testinden Örnek Soru Maddeleri (Kaynak: Şanlı, 2021) 
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Sonuç  

Mekânsal düşünme günlük hayatımızda ve iş yaşantımızda öneminin anlaşılması, bu becerinin eğitim 

sisteminde açık veya örtük olarak öğretimi yapılması gerektiğini ortaya koymuştur. Bu bağlamda 

yapılan araştırmada coğrafya lisans öğrencilerinin mekânsal düşünme becerisini geliştirmeyi 

hedefleyen bir öğretim programı tasarlanması amaçlanmıştır. Araştırmada, program geliştirme ilkeleri 

esas alınarak “ihtiyaçların saptanması, hedef-davranışların belirlenmesi, içeriğin seçimi,  öğrenme- 

öğretme yaşantılarının düzenlenmesi ve sınama durumlarının saptanması” aşamaları izlenmiştir. 

Tasarlanan program “hedef-davranışlar, içerik, öğrenme-öğretme süreçleri ve sınama 

durumlarından” oluşmaktadır.  Program hedef-davranışları Bloom’un taksonomisi esas alarak bilişsel 

süreçlerinin temel düzeyden karmaşık düzeylerine kadar farklı düşünsel süreçleri dikkate alarak 

belirlenmiştir. Programın içeriğin oluşturulmasında doğrusal programlama yaklaşımı esas alınmıştır. 

Programın öğrenme-öğretme yaşantıları düzenlenirken öğrencinin aktif olduğu öğretim stratejileri esas 

alınarak kavram öğretimi, arazi çalışmaları ve öğretim teknolojileri etkinliklerine yer verilmiştir. 

Etkinliklerin uygulanması sürecinde çalışma yaprağı, ArcGIS programı, çevrimiçi harita programı, 

fotoğraf makinası kullanılmıştır. Programda öğrencilerin hedef-davranışlara erişi düzeylerinin tespit 

edilmesinde Şanlı (2021) geliştirilen MDBT, açık uçlu sorular ve alternatif ölçme araçları 

kullanılmıştır. Hazırlanan MDÖP on oturum olarak planlanmıştır (Tablo.5). Gelecekte yapılacak 

araştırmalarda (eylem araştırması veya deneysel araştırma modelinde) MDÖP coğrafya lisans 

öğrencilerine uygulanarak,  programın öğrencilerin mekânsal düşünme becerisi üzerine etkisi 

sınanması önerilmektedir. 

Tablo 5. Geliştirilen Mekânsal Düşünme Öğretim Programı 

Oturum Hedef-Davranışlar İçerik 
Öğrenme-Öğretme 

süreçleri 

Sınama 

Durumları 

1 

40+40 

Mekânsal düşünme kavramı 

tanımlama  

Mekânsal 

düşünme tanımı 

Anlatım 

Soru-cevap 

Problem çözme 

Açık uçlu soru 

Öz değerlendirme 

2 Mekânsal düşünme becerisinin 

günlük ve iş hayatındaki önemi 

Mekânsal 

düşünme 
Anlatım Açık uçlu soru 
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40+40 kavrama 

Mekânsal düşünmenin günlük/ 

iş hayatında kullanıldığı yerlere 

örnek verme   

becerisinin 

önemi 

Soru-cevap 

Problem çözme 

Öz değerlendirme 

3 

40+40 

Mekânsal düşünme becerisinin 

bileşenlerini sınıflandırma  

Mekânsal 

düşünme 

becerisinin 

sınıflandırılması 

Kavram öğretimi 

Anlatım 

Soru-cevap 

Problem çözme 

KİT 

Açık uçlu soru 

Öz değerlendirme 

Kavram haritası 

4 

40+40 

Temel ve üst düzey mekânsal 

kavramları söyleme 

Temel ve üst düzey mekânsal 

kavramları örnek verme 

Temel ve üst düzey mekânsal 

kavramları karşılaştırma  

Mekânsal 

düşünmede temel 

düzey ve üst 

düzey kavramlar 

Kavram öğretimi 

Anlatım 

Soru-cevap 

Problem çözme 

KİT 

Açık uçlu soru 

Öz değerlendirme 

Kavram haritası 

5 

40+40 
 

Mekânın temsil araçlarını 

sınıflandırma 

Mekânın temsil araçlarını 

tasarlama  

Mekânın temsil 

araçları 

Anlatım 

Soru-cevap 

Problem çözme 

Gösterip-yaptırma 

Açık uçlu soru 

Öz değerlendirme 

MDBT 

6 

40+40 

Mekânsal düşünme becerisinde 

bilişsel süreçlerin rolünü 

değerlendirme 

Mekânsal 

düşünmede 

bilişsel 

taksonomiler 

Anlatım 

Soru-cevap 

Problem çözme 

Gösterip-yaptırma 

Açık uçlu soru 

Öz değerlendirme 

MDBT 

7 

40+40 

Konum ve yön bulma  

Haritadaki örüntüyü grafikle 

gösterme   

Mekânsal 

ilişkiler ve 

analizler 

Anlatım 

Arazi çalışması 

Soru-cevap 

Problem çözme 

İşbirlikli öğrenme 

Gösterip-yaptırma 

Oryantring 

Açık uçlu soru 

Öz değerlendirme 

Akran 

değerlendirme 

MDBT 

8 

40+40 

Mekânsal alanlarda ideal yer 

seçimi  

Topografik haritaya dayalı bir 

profil çıkarma  

  

Mekânsal 

ilişkiler ve 

analizler 

Anlatım 

Arazi çalışması 

Soru-cevap 

Problem çözme 

İşbirlikli öğrenme 

Gösterip-yaptırma 

Açık uçlu soru 

Öz değerlendirme 

Akran 

değerlendirme 

MDBT 
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9 

40+40 

Mekânsal örüntüler arasındaki 

korelasyonu anlama  

İki boyutlu bir topografik 

haritayı üç boyuta dönüştürme   

Mekânsal 

ilişkiler ve 

analizler 

Anlatım 

Arazi çalışması 

Soru-cevap 

Problem çözme 

İşbirlikli öğrenme 

Gösterip-yaptırma 

Açık uçlu soru 

Öz değerlendirme 

Akran 

değerlendirme 

MDBT 

10 

40+40 

Mekânsal unsurlarda bindirme-

çözme işlemlerini uygulama  

Coğrafi verileri (nokta, çizgi, 

poligon) gösterme  

Mekânsal hiyerarşiyi anlama  

Mekânsal 

ilişkiler ve 

analizler 

Anlatım 

Soru-cevap 

Problem çözme 

İşbirlikli öğrenme 

Gösterip-yaptırma 

Açık uçlu soru 

Öz değerlendirme 

Akran 

değerlendirme 

MDBT 
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ÖZET 

Kuvvetler ayrılığı ilkesi yani demokrasi ile idare olunan toplumlarda medya; yasama, yürütme, yargı 

erklerinden sonra gayri resmi de olsa dördüncü kuvvet olarak nitlenedirilmektedir. Medyanın, kendine 

atfedilen bu dördüncü güç olma özelliğini yerine getirebilmesi için öncelikle çoğulcu, katılımcı, 

özgürlükçü ve bağımsızlık gibi olmazsa olmaz özelliklerinin olması gerekmektedir. Medya 

kuruluşlarının kapitalist sermayeler elinde oluşu ve sermayedarların daha fazla gelir elde etme arzusu 

ile birlikte yayın organlarının egemen düşünce sahipleri tarafından fonlanmasına, yönlendirilmesine, 

tahakküm altına alınmasına ve netice itibariyle de bu durumun medya organlarının çok seslilikten tek 

sesliliğe geçmesine, bağımsızlıklarını yitirmesine, sahibinin sesi olmasına ve en son aşamada ise 

kamuoyundan kopuk sözde bir medya organına evrilmesine sebep olmaktadır. Bu durum vatandaşın 

doğru haber alma hakkının engellenmesinin yanı sıra ülke demokrasisi için de zarar verici bir durum 

arz etmektedir. Diğer yandan medya kuruluşlarının ekonomi-politik yaklaşımları var oldukları 

dönemdeki siyasi konjonktürden olabildiğince etkilendikleri ve sonuç itibariyle de ya taraf veya  

muhalif cephede yer aldıkları görülmektedir. Çalışmada Uzan Holding'in sektörler arası geçiş ile 

medya dünyasına girişi, bu alanda yayılımcı ve tekelci bir tavır sergilemesi ve ülkemizin siyasi 

dinamiklerinin değişimi ile birlikte sadece medya sektöründe değil holding olarak ticari olarak 

varlıklarının sonlanışı medyanın ekonomi politiği çerçevesinde incelenmiştir. 

Anahtar kelimeler: Uzan, medya, tekelleşme, Cem Uzan, ekonomi-politik 

 

ABSTRACT 

Media in societies governed by the principle of separation of powers, that is, democracy; It is 

described as the fourth power, albeit informally, after the legislative, executive and judicial powers. In 

order for the media to fulfill this feature of being the fourth power attributed to itself, first of all, it 

must have indispensable features such as pluralist, participatory, libertarian and independence. With 

the fact that the media organizations are in the hands of capitalist capitals and the capitalists' desire to 

earn more income, the media organs are funded, directed and dominated by the dominant thinkers, and 

as a result, this situation causes the media organs to pass from polyphony to monophonic, to lose their 

independence, to be the voice of their owners, and as a result of this. In the last stage, it causes it to 

evolve into a so-called media organ disconnected from the public. This situation not only hinders the 

citizen's right to receive accurate information, but also poses a detrimental situation for the country's 

democracy. On the other hand, it is seen that the economic-political approaches of media organizations 

are affected by the political conjuncture as much as possible and as a result, they are either on the side 

or on the opposition side. In the study, Uzan Holding's entry into the media world with the transition 

between sectors, its expansionist and monopolistic attitude in this area, and the end of its commercial 

existence not only in the media sector but also as a holding with the change of our country's political 

dynamics are examined within the framework of the political economy of the media. 

Keywords: Uzan, media, monopolization, Cem Uzan, economy-politics 
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Giriş 

Dünyada ve ülkemizde her dönem iktidarlar kendi medyalarını oluşturmuş ve çeşitli yollar ile finanse 

etmişlerdir. Medyanın ekonomi - politiği, Medya ile sermayenin arasındaki ilişkileri açıklamaya ve 

sahiplik yapılarındaki değişimleri ortaya koymaya çalışan ekonomi-politik bakış açısı, bu yolla 

medyanın dördüncü kuvvet olma yolundaki serüvenine ışık tutma çabası içindedir (Yeşil, 2015). 

Medyanın gelişimi ve özgür olmasının önündeki tehlikelerin en büyüğü , her geçen gün güçlenen 

medya holdingleridir. Bu holdingler desteklendikleri iktidar veya güçlü küresel sermayeler tarafından 

yeteri kadar güçlendirildiklerinde medyanın çok sesli ve özgürlükçü yapısına son vererek tekelleşme 

yoluna gittikleri görülmektedir. 

Kemal Uzan ve ailesinin  Uzan Holding çatısı altında girmiş oldukları medya sektörü dönemin 

iktidarlarından almış oldukları desteklerle yaklaşık elli yıl boyunca Türk medya dünyasını domine 

eden bir yapıya ulaşmıştır. Bu anlamda bu grubun Türk medyası içerisindeki duruşu, konumu 

incelenmeye değer örmeklerden biridir. 

Bu çalışmada Kemal Uzan önderliğinde Uzan ailesinin medya sektöründe gerçekleştirmiş olduğu 

tekelleşme faaliyetleri ve aile bireylerinden Cem Uzan'ın aktif siyasette yer alma girişimi sonucunda 

Uzan Holding'in tarihsel süreç içerisinde yok olma hikayesi genel hatlarıyla incelenmiştir. İnceleme 

yakın tarihte yer alan gazete haberleri ve internet sitelerinde yer alan haber dizileri üzerinden 

gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma bir sempozyum bildirisi olduğundan sempozyum sunum çerçevesinin 

teknik şartları dahilinde meseleler derinlemesine bir analizden ziyade genel bir düzlemde 

incelenmiştir. Bu alanda literatür bağlamında Tolga Şentürk’ün İletişim Kurum ve Araştırmaları 

Dergisi’nde çıkan “Halkla ilişkilerde etik bağlamında Doğan ve Uzan Medya Grupları arasındaki 

çatışma üzerine bir inceleme”, Ergün Yolcu ve Oya Mutlu’nun birlikte kaleme aldıkları ve İstanbul 

Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi’inde yayımalanan “HOldingleşen Medya, Yeni Haber Söylemi 

Ve Etik: Hürriyet Ve Star Gazetesi Örneği”, Timur Osman Gezer’in “Türk Medyasının Mülkiyet 

Yapısındaki Değişimler: 2002-2014 Yılları Arasında Star Medya Grubu Örneği” isimli 

yayımlanmamış yüksekclisans tezi, Abdullah Özpolat’ın “Türk Siyasetinde Reklam Gerçeği: Cem 

Uzan Örneği” adlı yayımlanmaış yükse lisans tezi konuya dair yapılmış akademik çalışamlar 

arasındaki yerlerini almıştır. 

 

Medyada Tekelleşme 

Medyada tekelleşme “ekonomi-politik”in en önemli inceleme sahaları arasında yer almaktadır. Tüm 

dünyada olduğu gibi Türkiye’de de medyanın tekelleşmesi 1990’ların sonu itibariyle küreselleşmenin 

hızla yayıldığı dönemin bir izdüşümüdür. Medyanın salt bir uğraş alanı olmaktan daha öte diğer 

sektörlerin de medyaya direkt veya endirekt şekilde eklemlenmesi ile medya asıl hüvviyetinden 

sıyrılarak güçlü sermayelerin ve de güçlü iktidarların sesi olarak öne çıkmıştır. Bu durum bir yandan 

medyaya olan güveni ciddi bir şekilde örselerken diğer yandan da medya, bu alana yatırım yapan iş 

insanlarının en önemli manipülasyon, şantaj, ekonomik anlamda “tetikçi” konumuna indirgenmiş oldu. 

''Medyada tekelleşme genel olarak üçe ayrılır'' (Bilget, 2001; Avşar, 2004):  

A) Yatay Tekelleşme 

B) Dikey Tekelleşme 

C) Çapraz Tekelleşme 

 

A)Yatay Tekelleşme: 

Benzer üretim yapan birden fazla kuruluşun tek şirket altında toplanmasını ifade eder. Medya grupları 

için birden fazla gazete sahibi olunması veyahut çok sayıda televizyon kanalını bünyesinde 

bulundurmasıyla örneklendirilebilir. 
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B) Dikey Tekelleşme: 

Farklı türde üretim yapan ve çıktı sunan kuruluşların aynı anda tek şirket altında toplanması 

durumudur. Gazete, radyo, televizyon kanalı gibi işletmelerin aynı medya grubu içerisinde aynı anda 

bulunması durumuyla örneklendirilebilir. 

C) Çapraz Tekelleşme 

Bu durum inşaat, petrol, otomotiv vb. diğer iş grubu sahiplerinin medya kuruluşlarını satın alması ile 

örneklendirilebilecek tekelleşme türüdür (Yeşil, 2015). Tekelleşme ilgili bu özet bilgiden sonra 

1990’ların sonu ve 2000’lerin başında Türkiye’nin en önemli medya tekellerinden biri olan Uzan 

ailesinin yaşam serüvenine kısa da olsa bakmanın konunun anlaşılmasın cihetiyle faydalı olacağı 

kanaatindeyiz. 

 

Uzan Ailesi 

Aile geçmişine bakıldığında Uzanlar Saraybosna kökenli Balkan göçmeni bir aile olarak 

bilinmektedir. Balkanlardan göç ettikten sonra Sakarya İli Pamukova İlçesine yerleşmiş ve burada 

yaşamlarını sürdürmüşlerdir. 

 
 ( https://www.cnnturk.com/ , E.T. 06/06/2022) 

 

Uzan Holding Anonim Şirketi 

Şirket tarihçesine bakıldığında Uzan Holding A.Ş. kısaca Uzan Holding 1956 yılında Kemal Uzan 

tarafından kurulmuştur. Uzan Holding başlangıçta bir inşaat firması olarak faaliyet gösterdiği 

bilinmektedir. 1950-1960 yılları arasında ikditarda olan Demokrat Parti ve Adnan Menderes'in Kemal 

Uzan ile yakın ilişkiler içerisinde olduğu söylenebilir. Dönemin hükümetinin açtığı ihalelerde sıkça 

kazanan firma konumunda olan Uzanlar'ın Libya ve Suudi Arabistan Devletlerince açılan ihalelerde de 

boy gösterdiği ve ekonomik açıdan hızlı bir büyüme ivmesi yakaladığı bilinmektedir.  

Uzan Holding'in kısa süre içerisinde çapraz tekelleşme örneği sayılabilecek şekilde medya, 

telekomünikasyon, enerji, çimento, finans, spor başta olmak üzere daha pek çok iş kolunda şirketleşme 

gerçekleştirdiği bilinmektedir. 

https://www.cnnturk.com/
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 (https://www.enerjimagazin.com/ , E.T. 23/05/2022) 

 

Medya Sektörüne Giriş 

Uzanlar'ın medya girişi 1949-1964 yılları arasında Habip Törehan tarafından çıkarılan 'Yeni İstanbul' 

gazetesinin Kemal Uzan tarafından satın alınması ile başlamıştır. Gazetede Uzanlar'ın yönettiği 

dönemde olmasa da bünyesinde farklı dönemlerde güçlü kalemlerin yer aldığı görülmektedir. Bu 

isimler arasında Falih Rıfkı Atay, Abdi İpekçi, Necip Fazıl Kısakürek, Tarık Buğra, İlhan Selçuk gibi 

isimlerin akla ilk gelenlerdir. Bununla birlikte Uzanların Yeni İstanbul gazetesini alarak medyanın 

gücünü keşfettiğinde, dönemin en iyi yazarlarını transfer ettiği ve medya alanına daha çok yatırım 

yapmaya yöneldiği bilinmektedir. 

 
( https://www.gokcekoleksiyon.com/ , E.T. 23/05/2022) 

 

https://www.enerjimagazin.com/
https://www.gokcekoleksiyon.com/
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1980 Darbesi Sonrası Dönem  

1980 askeri darbesi sonrası döneme bakıldığında merkez sağ olarak adlandırılan ANAP ve DYP 

hükümetlerinin varlığı görülmektedir. Bu dönemin siyasi liderlerinden özellikle Süleyman Demirel ve 

Turgut Özal'ın 24 Ocak Kararları olarak adlandırılan ekonomide liberalleşme hareketinin birçok 

sermayedara kazanç sağladığı gibi  Uzan Grubu da pastadan payını almıştır. 

 
( https://www.kitantik.com/ , E.T. 23/05/2022) 

 

 

İlk Özel Tv Kanalı Star1 Uzan İmzasıyla Açılıyor 

Star TV, Türkiye'nin ilk özel televizyon kanalı olarak kurulmuştur. Yayın hayatına 'Star1' adıyla 

başlayan kanal ilk yayınlarını yurtdışından kısıtlı zaman dilimleri içerisinde uydu üzerinden 

Almanya'dan gerçekleştirmiştir. Gerekli düzenlemelerin yapılması sonrasında 1990 yılı Ağustos ayı 

içerisinde normal yayın hayatına geçen kanalın kurucu ortakları Cem Uzan, Kemal Uzan ve Turgut 

Özal'ın büyük oğlu Ahmet Özal'dır. 

 

https://www.kitantik.com/
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 (https://www.pngegg.com/ E.T. 06/06/2022) 

 

'De Facto' Bir Durum 

Star TV yayın hayatına başladığı yıllarda radyo ve televizyon kanalı yayın hakları Anayasa'ya göre 

(Md.133) TRT'nin tekelnindeydi. Yine anayasanın ilgili maddeleri uyarınca tüm vericiler TRT 

kontrolü altında olduğundan özel radyo ve televizyon kanalı kurulumu o yıllarda mümkün değildi. 

Turgut Özal'ın talimatı TRT'nin radyo-tv vericileri ve karasal linkler ile birlikte uydu işletmeciliği ve 

frekans tahsisi hakkı PTT'ye verilmiştir. PTT ilerleyen yıllarda Türksat uydusunu faaliyete geçirmesi 

ile birlikte Star TV görüntüleri Eutelsat uydusu üzerinden Türkiye'ye ulaştırmıştır. Yayınlar TRT 

vericileri kullanılmaksızın çanak anten ve uydu alıcılar ile gerçekleştirilmiştir. Dönemin muhalefet 

partisi olan SHP Genel Başkanı Erdal İnönü yaşanan bu duruma istinaden o günlerde 'Korsan TV' 

yakıştırmasını yapmıştır. Bu söylem üzerine yurdun birçok yerinde kapatma davaları açılmış olsa da 

Kırıkkale'de konuyla ilgili görülen dava sonucunda Türkiye'den yayın yapılmadığından bir kapatma 

söz konusu olamayacağına ilişkin karar çıkması sonucunda Star TV öncülüğünde yurt dışı menşeli 

yayınların önü açılmıştır. O yıllarda Başbakan olan  Süleyman Demirel, bu durumla ilgili olarak 

katıldığı bir toplantıda "De Facto" bir durum, çok sesli demokrasinin ülkemizdeki delili oldu' sözlerini 

sarfetmiş ve ilgili yasal düzenlemelerin yapılması yönünde talimat vermiştir. İlgili düzenlemelerin 

yapılma süreci içerisinde Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatı nedeniyle sekteye uğrasa da DYP 

iktidarı döneminde Tansu Çiller Başbakanlığında ve Süleyman Demirel Cumhurbaşkanlığında gerekli 

düzenlemeler yapılmak suretiyle özel televizyon yayınlarının önü açılmış oldu. 

 

https://www.pngegg.com/
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( https://www.haberturk.com/  E.T. 05/06/2022) 

 

Süreç içerisinde kullanılan 'de facto' deyişinin barındırdığı anlamlara bakıldığında 'gerçekte, 

uygulamada, fiilen, pratikte' gibi anlamlar taşımaktadır. Yaşanan süreçte pratikte ve uygulumada 

gerçekleşen duruma uygun kanuni düzenleme dönemin iktidarınca oluşturulmuştur. Hadise dönemin 

başbakanı Süleyman Demirel tarafından Türkiye demokrasisinin çok sesliliği olarak lanse edilmiştir. 

 

Diğer Medya Kuruluşları 

Uzan ailesi sadece Türkiye'nin ilk özel televizyon kanalını kurmakla kalmamış, Star Digital markası 

ile ilk dijital yayın platformunu kurmuşlardır. Bu dönemde Star Digital bünyesinde yayına geçen 

TeleON kanalı Türkiye Birinci Futbol Ligi şimdiki adıyla Türkiye Süper Ligi yayın ihalesini alarak 

futbol maçlarının yayınını gerçekleştirmiştir. 

 
 (https://tr.wikipedia.org/ , E.T. 27/05/2022) 

 

https://www.haberturk.com/
https://tr.wikipedia.org/
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Uzan Medya grubu çatısı altında kurulan bir başka televizyon kanalı Türkiye'nin ilk müzik kanalı 

sloganı ile hayata geçen Kral Tv olmuştur. Bunların dışında Türk Sineması severlere hitap eden 

Yeşilçam TV, pembe dizi yayınları yapan Dizi TV diğer televizyon kanalları arasında yer almaktadır. 

 
(https://www.youtube.com/watch?v=Z8-NunA-0aM E.T. 30/05/2022) 

 

Uzanlar sadece televizyon sektöründe yer almamış dikey ve yatay tekelleşme örneklerini radyo ve 

yazılı basın alanında da göstermişlerdir. Yeni İstanbul Gazetesi atılımı sonrasında Star Gazetesi'ni 

çıkaran Uzan Ailesi ilk sayılarda gazete maliyetinin çok üzerinde bedeli bulunan tüketim ürünlerini 

promosyon olarak dağıtmıştır. 

 
( https://twitter.com/ E.T. 05/06/2022) 

 

Uzanların hemen hemen her dinleyici kitlesine yönelik radyo kanalı kurduğuda bilinmektedir. 

Bunların başlıcaları pop severler için Super FM, arabesk severler için Kral FM, slow müzik sevenler 

için Joy FM ve yabancı müzik sevenler için Metro Fm olarak sıralanabilir. 

https://www.youtube.com/watch?v=Z8-NunA-0aM
https://twitter.com/
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(https://tunein.com/ ,  E.T. 30/05/2022) 

 
(https://www.logovector.org/ , E.T 30/05/2022) 

 

Uzanlar Siyaset Arenasında 'Genç Parti' 

Genç Parti, Cem Uzan tarafından 23 Ağustos 2002 tarihinde kurulmuş bir siyasi partidir. Parti 

amblemi birbirine bakan iki hilal arasında yer alan yıldızdan oluşmaktadır. Partinin günümüzdeki 

genel başkanının Cem Uzan'ın kardeşi Hakan Uzan olduğu bilinmektedir. Partinin günümüz 

koşullarında seçimlere katılma yeterliliği bulunmaktadır. Parti girdiği ilk seçimde tüm kamuoyu 

yoklama şirketlerini bile şaşırtacak şekilde sürpriz yaparak 2002’de %7.26 oy oranıyla siyasette 

varlığını hissetirmiştir. 

https://tunein.com/
https://www.logovector.org/
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( https://www.indyturk.com/ , E.T. 20/05/2022) 

 

Genç Parti seçimlere katılma yeterliliği elde etmek amacıyla kendini feshederek Yeniden Doğuş 

Partisi'ne (YDP)  katılmıştır. İlerleyen süreçte gerçekleştirilen Yeniden Doğuş Partisi Olağanüstü 

kurultayında parti adını Genç Parti olarak değiştirmiştir. Yine bu kurultayda Cem Uzan parti genel 

başkanlığına seçilmiştir. 2020 yılından bu yana Genel Başkanlık görevini Hakan Uzan yürütmektedir. 

( https://tr.wikipedia.org/ , E.T. 20/05/2022) 

 

https://www.indyturk.com/
https://tr.wikipedia.org/
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( https://onedio.com/ , E.T. 23/05/2022) 

  

https://onedio.com/
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Petkim İhalesi Ve Tmsf Süreci 

Uzan Grubu'nun 605 milyon dolar karşılığında kazandığı Petkim ihalesine verdiği teminat 

mektubunun yetkili makamlarca kabul edilmemesi üzerine şirketin devir işlemleri 

gerçekleştirilmemiştir. Teminat mektubu kısa sürede içinin boşaltıldıgı anlaşılan ADABANK'a ait 

olduğu bilinmektedir. Takip eden süreçte İmar Bankası’nın da battığı anlaşılmıştır. Bunun üzerine 

TMSF Uzanlar'ın mal varlığına el koymuştur. ÇEAŞ ve KEPEZ Elektrik'e el konması sonrasında 

Genç Parti Lideri Cem Uzan’ın Bursa Mitinginde dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'a 

'ALLAHSIZ' demesi üzerine açılan hakaret davasından ifade özgürlügü nedeniyle beraat etmiştir. 

 
(https://freebiesupply.com/ , E.T. 25/05/2022) 

 

Uzanlar 2. Ergenekon iddianamesinde, Eski Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Şener Eruygur'u 

askeri darbeye teşvik ettiği iddiasıyla suçlanmıştır. Devam eden süreçte Cem Uzan'ın 2009 yılı 

sonbarında gizli yollarla ülkeyi tek ettiği bilinmektedir. Bir süre boyunca İnterpol tarafından aranan 

Cem Uzan Fransa'ya yaptığı sığınma başvurusunun kabulü üzerine bu ülkeye yerleşmiştir. Fransa’da 

hayatına devam etmekte olan Cem Uzan, ailevi ve sağlık problemleri nedeniyle siyaseti bıraktığını 

beyan etmiş ancak BBC televizyonuna vermiş olduğu bir röportajında da "Siyasi bir kimligim yok, 

siyasi bir niyetim yok. Tabi büyük konuşmamak lazım zamanın ne getireceği belli olmaz. ( 

https://www.youtube.com/ , E.T. 30/05/2022)"  diyerek siyasete yeniden girme hususunda açık kapı 

bırakmıştır.  

 
(https://www.yurtgazetesi.com.tr/ , E.T. 25/05/2022) 

https://freebiesupply.com/
https://www.youtube.com/
https://www.yurtgazetesi.com.tr/
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SONUÇ 

Medya dünyası dolayımı ile kamuyounun “haber alma özgürlüğü”, “doğru, dengeli ve güvenilir haber” 

olguları eksenindeki en öenmli handikapı veya düşmanı şüphesiz ki medyada var olan tekelleşme ve 

holdinkleşme eğilimleridir. Bu süreç kürselleşme ile birlikte tüm dünayada eş zamanlı olarak 

Türkiye’de de cereyan etmiş, mesleği gazetecilik/habercilik olmayan güçlü aileler medya sektöründe 

boy göstermeye başlamışlardır. Türkiye’de plaza veya holdink medyası olarak da anılan bu ailelerin 

başında Uzan grubu da belli bir dönem güçlü bir şekilde var olmuş ve medya ve iş dünyasında 

etkisinden uzunca bir süre bahsettirmiştir. Gerçi  Uzan grubunu diğer medyaya yatırım yapan 

ailelerden daha önceleri medyaki varlıkları nedeniyle bir istisna dahilinde ayrı tutmak bir yere kadar 

mümkündür. 1950'li yıllarla birlikte Türkiye’nin Batı bloklarında yer alması ülkede liberal 

politikaların yerleşmesine olanak tanımıştır. Bu alanlardan biri de medya sektörüdür. Klasik anlamda 

devletin tek yayıncı olduğu “kamu yayıncılığı” zamanla terk edilerek özel mülkiyetin belirleyici 

olduğu sivil! Alanlar medyaya yatırım yapmaya başlamış ve bir bakıma devletlerin rakibi olmaya 

balşamıştır. merkez sağ olarak adlandırılan siyasi otorite tarafından desteklenen Uzan ailesinin medya 

atılımı ve bu sektörde tekelleşme süreci görece olarak başarılı olduğu söylenebilir. Türkiye’de süreç 

aynı şekilde ceryan etmiştir. Uzan ailesinin medyadaki tekelleşme süreçleri izlendiğinde liberal 

politikaların ne derece etkili oludğunu ve Uzan ailesinin merkez-sağ partilerin hemen  hepsiyle nasıl 

dirsek teması içerisinde yer aldığını ve bu  durumun da medyanın güçlü aileler tarafından ne denli 

önemsendiğinin bir göstergesi olarak anlaşılması yönünle önemli bir figür ve  kayda değer bir gelişme 

olarak karşımzıda durmaktadır. Uzan grubu başta sanayi, telekominikasyon ve medyda sektörlerinde 

yatırım yapan bir dönem Türkiye’sinin güçlü ailelerinden biri olmuştur. Cem Uzan’nın medya ve 

telekominikasyon alanlarına yatırım yaptıkran sonra Genç Parti’yi kurup siyasete atılması bir bakıma 

grubun da sonunu getirmiştir. İtalya’da uzun süre siyaseti domine etmiş  Silvio Berlusconi’nin de 

benzer yatırımları yaptığı, siyasete atıldığı ve belli bir noktadan sonra siyasetten çekildiği bilinen bir 

durumdur. Sonuç itibari ile hem medya hem telekominikasyon hem de sektörün diğer alanlarında 

güçlü yatırımlar yapıp siyasete atılan kişi ve ailelerin medyanın kamuoyu nezdindeki güvenirliliğine 

büyük sekte vurduğunu, bu durumun insanların hem siyasete hem de medyaya yabancılaşmasına 

neden olduğunu ifade edebiliriz. Bir çözüm önerisi olarak medyadaki tekelleşmenin kesin hatlarla 

yasakalanması ve siyasete atılacak kişilerin medyada direkt ve ya endirekt bir şekilde varlıklarının 

olmaması yasal düzlemde garantiye alınması bir gereklilik olarak önem arz etmektedir. Aksi durumda 

bu mevcut yapıdan hem medya hem siyaset hem de geniş halk kitlerininin “ güven” ekseninde zarar 

görmeye devam edecekleri muhakkaktır. 
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ÖZET 

Bilim ve teknolojide yaşanan hızlı gelişim ve değişim süreci kitle iletişim araçlarını etkileyerek büyük 

bir ivme kazandırmıştır. Bu değişim süreci ise toplum hayatında etkin konuma sahip televizyon ve 

televizyonun en popüler tüketim malzemesi olan dizileri ön plana çıkmıştır. Ülkemizde televizyonun 

ortaya çıkışıyla birlikte izleyiciler tarafından beğeni ile izlenen diziler her geçen gün televizyon 

yayıncılığında önemli bir yer edinmiştir. Türkiye’de dizi yayıncılığının başladığı ilk yıllarda her ne 

kadar yurt dışından yabancı yapımlar ithal edilip izleyiciye sunulsa da özellikle 2000’li yıllardan sonra 

durum değişmiş, bu dönemde hem ticari hem kültürel olarak gelişime ve değişime imkân sağlayan ve 

Türk medyasının en önemli ekonomik mecrası olan televizyon yayıncılığında en fazla üretilen 

program türü Türk yapımı televizyon dizileri olmuştur.   

Türkiye’de televizyon izleme eğilimleri üzerine yapılan araştırmalara bakıldığında izleyiciler 

tarafından en çok izlenen yapımların diziler olduğu saptanmıştır. Özellikle dizi filmlerin sayısının 

sürekli artışı ve işlenilen konularla toplumun gündemini meşgul etmesi dizi - toplum ilişkilerinin 

incelemesi gerekliliğini ortaya çıkarmıştır.  Toplumsal çerçevede insan ilişkilerinin yansıtıldığı 

dizilerde, var olan kültür ya da yeniden oluşturulmaya çalışılan yeni kültürel içerikler aktarılmaktadır. 

Bu aktarımlar sırasında izleyici izlediği dizideki içeriklerden ve kültürel temsillerden bilinçli ya da 

bilinçsizce etkilenebilmektedir. Bu etkilenmenin ilk izlenimleri ise toplumun en küçük yapısı ailede 

ortaya çıkmaktadır.  Dünya üzerindeki her topluluğun kendine özgü bir aile yapısı vardır. Ancak aile 

kurumuyla ilgili son yıllarda yapılan araştırmalar göstermiştir ki hem Türkiye’de hem de diğer 

ülkelerde aile kavramı bir dönüşüm ve yıpranma süreci içine girmiştir. Sosyal medya ve popülaritesini 

hiç kaybetmeden milyonlara ulaşan televizyon dizileri bu değişim sürecini hızlandıran en önemli 

etkenler arasında kabul edilmektedir. Dolayısıyla televizyon dizileri hazırlanırken senaryolarının, 

düşünce aktarımlarının, karakterlerinin ve olayları sunuş biçimlerinin Türk Aile Yapısına uygunluğu 

büyük önem taşımaktadır. 

Lüks aile yaşantıları, gösterişli tüketim, aile içinde artan bireysel yaşam talepleri, aile üyeleri 

arasındaki güvensizlik, aile bağlarının çıkar ilişkileri üzerine kurulması, ahlaki değerlerin hiçe 

sayılması, aile, arkadaşlık, komşuluk ilişkilerindeki çarpıklık ve gelenek göreneklerle uyumsuz 

aktarımların sunulduğu Yasak Elma dizisi,  Türk Aile yapısını yansıtmayan geleneksel yapıdan uzak 

bir dizidir. Bu çalışmada izleyicilerini değişik noktalardan etkileyen, Türk yapımı bir dizi olan ve 

Türkiye’de en çok seyirciye sahip dizilerden biri olarak bilinen Yasak Elma dizisinin içerik olarak 

toplumsal kültürü ne kadar doğru yansıttığı, dizide sergilenen aile yapısının, Türk aile yapısıyla ne 

denli örtüştüğü ve dizideki kültürel yozlaşma unsurları üzerine bir kavramsal literatür derlemesi 

yapılarak açıklanmaya çalışılmıştır.    

Anahtar Kelimeler: Televizyon Dizisi, Türk Aile Yapısı, Yasak Elma Dizisi, Kültürel Yozlaşma  
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ABSTRACT 

The rapid development and change process in science and technology has gained a great momentum 

by affecting the mass media. In this process of change, television, which has an active role in social 

life, and television series, which are the most popular consumer goods, came to the fore. With the 

emergence of television in our country, serials watched with admiration by the audience have gained 

an important place in television broadcasting day by day. Although foreign productions were imported 

from abroad and presented to the audience in the first years of serial broadcasting in Turkey, the 

situation changed especially after the 2000s, and television, which was the most important economic 

medium of the Turkish media, which allowed for both commercial and cultural development and 

change in this period. The most produced program type in broadcasting was Turkish TV series.  

Looking at the studies on television viewing tendencies in Turkey, it has been determined that the 

most watched productions by the audience are the TV series. In particular, the continuous increase in 

the number of TV series and the fact that they occupy the agenda of the society with the topics covered 

have revealed the necessity of examining the TV series - society relations. Existing culture or new 

cultural contents that are tried to be reconstructed are conveyed in the TV series in which human 

relations are reflected in the social framework. During these transmissions, the audience can be 

consciously or unconsciously affected by the contents and cultural representations in the TV series. 

The first impressions of this influence appear in the family, the smallest structure of the society. Every 

community in the world has a unique family structure. However, recent studies on the institution of 

family have shown that the concept of family has entered into a process of transformation and wear, 

both in Turkey and in other countries. Social media and television series reaching millions without 

losing their popularity are considered among the most important factors that accelerate this change 

process. Therefore, while preparing television series, it is of great importance that the scenarios, 

transfer of thoughts, characters and the way they present events are compatible with the Turkish 

Family Structure. The Forbidden Apple series, which presents luxurious family life, ostentatious 

consumption, increasing demands for individual life in the family, insecurity among family members, 

the establishment of family ties on self-interest, disregard for moral values, distortions in family, 

friendship, neighborly relations and inconsistent with traditions, Turkish Family It is a series far from 

the traditional structure that does not reflect its structure. In this study, the content of the Forbidden 

Apple series, which is a Turkish-made series that affects its viewers from different points and is 

known as one of the most watched TV series in Turkey, reflects the social culture correctly, how the 

family structure displayed in the series overlaps with the Turkish family structure, and the cultural 

content of the series. It has been tried to explain by making a conceptual literature review on the 

elements of corruption. 

Keywords: Television Series, Turkish Family Structure, Forbidden Apple Series, Cultural Corruption 
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GİRİŞ  

Tüm toplumlarda belirli işlevleri yerine getiren pek çok bulunmaktadır. İnsan soyunun devamını 

sağlayan ve sosyalleşmenin başladığı ilk yer olarak kabul edilen aile, bu kurumlar içerisinde en 

önemlisidir. Aile, dinamik yapısıyla toplumların kendi kültürlerini oluşturmasında da önemli bir 

kurumdur. 

20. yüzyıldan başlayarak günümüzde kadar değişip güçlenerek gelen teknolojik gelişmeler sonucunda 

kültür bir endüstri haline dönüştürülmüştür. Günümüzde kitle iletişim araçları, kitle kültürünün 

taşıyıcısı olarak, kültürel dönüşümün modern araçları haline gelmiştir.  

Toplumdaki insanları birbirine bağlayan ve bireyler arasındaki uyumu sağlayan kurumların tamamı 

kültürü oluşturmaktadır. “ Kültür; genel olarak bakıldığında insan ve insan ilişkilerini izaha çalışan 

düşünsel/ideolojik açıklamalardır. Dünya bu çerçevelere göre oluşmaz; zira bu çerçeveler aslında 

dünyayı yaşanan bir yer haline getiren insanlar tarafından oluşturulur. Dolayısıyla kültürün ve popüler 

kültürün ne tek bir ne de herkes tarafından kabul edebileceği evrensel bir tanımlanması vardır” 

(Erdoğan & Alemdar, 2005). Toplumların kalıcılığını devam ettirebilmesi için kültürün korunması 

gerekmektedir. Ancak toplumların kültürel değişmeden tamamen uzak durması da mümkün değildir. 

Eğer bir toplumun yapısında olumsuz yönde bir değişme yaşanıyorsa bu kültürel yozlaşmadır. 

Kültürel yozlaşma, genel olarak ekonomik ve siyasal anlamda diğer ülkelere kıyasla güçsüz olan 

ülkelerin güçlü ve gelişmiş olarak kabul edilen ülkelerin kültürleri ile farklı şekillerde etkileşim içinde 

olan toplumlarda ortaya çıkmaktadır. 

Görüntü ve sesin uyumlu bir şekilde bir araya getirilmesiyle meydana gelen televizyon icat edildiği 

tarihten bu güne kadar etki alanını sürekli artırarak toplumları etkisi altına almayı başarmış bir kitle 

iletişim aracıdır. Diğer kitle iletişim araçlarına oranla kitlelere yön verme özelliği daha fazladır. Bu 

durum ise televizyonun toplumların bilgilendirilmesi konusunda çok önemli bir kitle iletişim aracı 

olduğu kanıtlamaktadır (Esslin, 2019, s.107). Etki alanı açısından incelendiğinde televizyonun tüm 

dünyada küreselleşmenin yaygınlaşmasında en önemli araç olduğu görülmektedir.  Dolayısıyla 

televizyon bu üstünlüğüyle toplumlar üzerindeki egemenliğini her geçen gün arttırarak 

sürdürmektedir.   

Geniş kitlelere ulaşabilmesi ve ulaştığı kitleleri kolayca etkisi altında bırakabilmesi açısından 

televizyon toplumlar arası etkileşimin önemli kitle iletişim araçlarından biridir. Öyle ki televizyonda 

yayınlanan bir program ertesi gün milyonlarca insan tarafından farklı mecralarda konuşulup 

tartışılabilmektedir. Bu nedenle televizyon yayınlarının insanlar üzerindeki yönlendirici gücünü yok 

saymak, görmezden gelmek mümkün değildir. Etki gücü bu denli yüksek televizyonun bu etkileri 

çoğunlukla mevcut kültürel değerlerin bozulmasına neden olmaktadır. “modernleşme” ya da 

“çağdaşlık” kavramlarıyla da bağdaştırılmaya çalışılan bu durum kültürel yozlaşmanın apaçık bir 

göstergesidir.  

Popüler kültür unsurlarını bireysel hayatlarımıza, ailemize ve toplumsal yaşantımıza taşıyan pek çok 

teknoloji olsa da bunlar içinde en çok ön plana çıkan televizyondur. Evlerin vazgeçilmezi 

televizyonlar aile bireylerini etkisi altına almaktadır. Bu durum, zamanla ailenin sahip olduğu 

değerlerin bozulmasına, önemsizleşmesine ve kültürel yozlaşmasına neden olmaktadır. Yozlaşan 

kültür ise önce aile yapısının daha sonraki süreçte de toplumun olumsuz yönde etkilenmesini 

sağlamaktadır. 

Dünyadaki teknolojik değişimler ve kültürel dönüşümler ilk olarak aile yapısını ve de geleneksel aile 

değerlerini etkilemiştir. Aile değerlerindeki bu değişimi hızlandıran ve yönlendiren en önemli araç ise 

televizyon olmuştur. Çünkü aile bireyleri tarafından en çok tercih edilen kitle iletişim aracı 

televizyondur. Bu bağlamda, “televizyon izlenme oranları bir toplumda ne kadar yüksek ise toplumsal 

değişim oranı da o denli yüksek olacaktır” (Türkdoğan, 2017, s.94 – 95).  

İnsan yaşantısının önemli bir kısmını kapsayan televizyon dizileri eğlence ve tüketim odaklı 

unsurlarıyla bireyler için günün stresinden kurtulmanın en ucuz ve kolay yoludur. İnsanların tutum ve 

davranışlarının biçimlendirilmesinde kitle iletişim araçlarının etkin rolü olduğu bilinmekte ve 

televizyonda çok izlenen dizilerde boşanma, nikâhsız birliktelikler, yalnız yaşama gibi durumlar 
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modern hayatın biçimi olarak kurgulanmaktadır (Şentürk, 2008: 27). Toplum, dizi içeriklerindeki 

kurgusal hayatla tanışarak farklı davranış modelleriyle karşılaşmakta, bunların mevcut beklenti ve 

değerlerle örtüşmemesi karşısında da çatışma yaşanmaktadır. Bu nedenle geniş izleyici kitlelerine 

ulaşan dizilerin aile kurumu üzerindeki etkisi de kaçınılmaz olmaktadır.  

Reyting oranlarını artırmak amacıyla hazırlanan dizilerde, karakterler üzerinden çok fazla entrika, 

şiddet ve cinsellik konuları işlenerek bunların izleyici tarafından normalleştirilmesi sağlanmaktadır. 

Dolayısıyla boş zamanının büyük bir kısmını ekran karşısında geçiren insanlarda bu tarz içeriklere 

dolaylı bir şekilde maruz kalmaktadırlar.     

Özel televizyon kanallarının yayın hayatına girmesiyle birlikte reyting ve ticari kaygılarla hareket 

edilmiş ve Türk kültüründen uzak, Batı’nın bakış açısına yakın içerikler hazırlanmıştır. Bu bakış 

açısıyla hazırlanan dizi içerikleri yabancılaşmaya, mahremiyet algımızı değiştirmeye, ahlâkî 

anlayışımızı çökertmeye, milli kültürden uzaklaşmaya ve aile yapımızda bozulmaya neden olmuştur. 

Batılı bir yaşam tarzı kitle iletişim araçları tarafından, özellikle de televizyon dizileri aracılığıyla 

toplumlara kabul ettirilmeye çalışılmaktadır. İzleyici, dizilerdeki karakterleri rol model aldığından, 

dizilerdeki karakterler üzerinden istenilen yaşam tarzlarını özümseme yoluna gitmeleri dolaylı yoldan 

dayatılmaktadır. Özellikle televizyon dizilerinin kültürel değerlerimizle örtüşmeyen yapısı, Türk 

kültürünü yozlaştırmıştır. Özel kanalların 90‘larda Türk toplumunun hayatına girmesiyle günümüze 

kadar geçen süre, aynı zamanda da renkli televizyonların evlere yerleştiği ve böylelikle toplumsal, 

ailevi ve bireysel yaşam biçimindeki “kültür” değişimin ilk işaretlerinin görüldüğü zamanlardır 

denilebilir (Çelenk, 2005: 290). Dizilerin toplumsal hayatın merkezinde yer almasıyla kültürel 

değerler,  yaşam biçimi ve aile yapısı değişmeye başlamıştır.   

Yasak Elma dizisinin geleneksel kültür unsurları taşıyan dizilere kıyasla, daha çok tüketim, entrika, 

çatışma, evlilik dışı beraberlikler gibi popüler kültür unsurları taşıyan bir dizi olduğu görülmektedir. 

Storey (2000: 37),  popüler kültür unsurlarının; sıradan, ucuz ve ticari olduğunu, bu kültürün etkisinde 

olan insanların da birbirinin aynısı, tek tip, yozlaştırılmış olarak eleştirmekte ve bu kültürün 

topluluklara yanlış bilinç dayattığını ifade etmektedir.  

Televizyonun geniş kitlelere ulaşabilme gücü ve hala en önemli kitle iletişim aracı olmasıyla birlikte 

televizyon dizilerinin izleyiciler üzerindeki etkisinden de yola çıkarak, bir televizyon dizisi olan Yasak 

Elma üzerinden Türk aile yapısının değişimi ve kültürel yozlaşmaya etkileri açıklanmaya 

çalışılacaktır.   

1. Aile Kurumu 

Toplumlar belirli işlevleri yerine getiren farklı kurumlardan oluşmuşlardır. Toplumlarca varlığı kabul 

edilen bu kurumlar içerisinde insan soyunun devamını sağlayan ve sosyalleşmenin başlangıç noktası 

olarak kabul edilen aile kurumu, tarihin her devrinde var olmuştur. Toplumdan topluma farklı yapılar 

içinde varlığını devam ettirerek günümüze kadar gelen “aile, toplumun en küçük birimi olarak kabul 

edilen sosyal bir yapıdır” (https://tr.wikipedia.org/wiki/Aile E.T:10.11.2022) sosyal bir kurum olarak 

kabul edilen aile, var olduğu toplumun kendine özgü kültürünün oluşmasında da önemli bir etkendir.  

Dinamik kurumlar arasında yer alan ailenin var olabilmesi için bir kadın ve bir erkeğin bir araya gelip 

birlikte yaşaması yeterli değildir. Bu birlikteliğin nikah aktiyle tamamlanması gerekmektedir. Bu 

nedenle nikah bu birlikteliği aile haline getiren temel unsurdur.  

Bir toplumun meydana gelmesini sağlayan aile, aynı zamanda tarihi ve sosyolojik bir gerçektir. Çünkü 

tarihin her döneminde en ilkel toplumlardan en gelişmiş toplumlara kadar kuruluş şekli ve işlevleri 

farklı da olsa aile yapısının varlığına rastlanmaktadır. Aile kurmak insanoğlunun dünyadaki varlığıyla 

başlamış ve insanın yaradılışı gereği sosyalleşme ihtiyacıyla ilk insan Hz. Âdem’den bu yana nebevî 

bir sünnet olarak devam edegelmiştir. 

Aile kavramının tanımıyla ilgili literatür araştırmaları incelendiğinde bir çok araştırmacı tarafından 

pek çok tanımla karşılaşılmaktadır. Sosyologlar, tarihçiler ve antropologlar aileyi farklı farklı 

tanımlamışlardır. Çünkü aile kurumu mevcut olduğu toplumun kendine özgü özelliklerini 

taşımaktadır. Bu nedenle evrensel anlamda geçerli tek bir aile tanımlaması yapılaması mümkün 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Aile
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olmamaktadır. Bu nedenle de (Gittins, 2011, 15). “Tek bir aile biçimi olduğunu varsaymak sınıf, 

toplumsal cinsiyet ve yaş bağlamında birçok önemli farkı reddetmektir” demiştir.  

Aile ile ilgili tanımlara bakıldığında “ailenin” bireyler için ne ifade ettiğinin daha fazla ön plana çıktığı 

tespit edilmiştir. Bu tespitlerden yola çıkıldığında ise Murdock’ın aileyi şu şekilde tanımladığı görülür: 

“Beraber yaşama, ekonomik işbirliği ve üremeyle karakterize edilen bir grup. Aralarında sosyal onay 

gören bir cinsel ilişkinin bulunduğu karşı cinsten iki yetişkini ve bunların kendilerinin veya evlat 

edindikleri bir veya daha çok çocuğu içerir.” (Murdock, 1949, 28). 

Deniz (2019, s.8), aileyi “Milletleri, toplumları oluşturan yapının ilk tuğlası, ailedir. Aile; anne, baba 

ve çocuklardan oluşan en küçük örgütlenmedir”. şeklinde ifade etmektedir.  

 “Aile, topluma yeni üyeler kazandırma işlevini yerine getirerek toplumun devamlılığını sağlayan 

temel bir toplumsal kurumdur”(Tacoğlu, 2020:143) 

Kadın ve erkeğin evlenmesiyle başlayan aile yapısı, çocukların ve kadın ile erkek tarafından kan 

bağları bulunan yakınlarında bu yapıya dahil olmasıyla büyüyüp genişlemektedir. Ailenin bu yapısal 

durumu doğu ve batı kültüründe farklılıklar göstermektedir. Doğu kültüründe daha geleneksel ve geniş 

aile yapılarına rastlanırken batı kültüründe ise bu durumun tam tersi daha minimal çekirdek aile 

yapılarına rastlanmaktadır.   

Bir toplumdaki her türlü değişim toplumların temel taşı olarak kabul edilen aile ile doğrudan 

ilişkilidir. Bu nedenle aile toplumun gelişmesi ve ilerlemesi için de çok önemlidir. Çünkü gelişme ve 

ilerleme aile de başladığı gibi bozulmalarda ailede başlamaktadır. Gelişmiş, huzurlu ve mutlu bir 

toplumun var olması ancak temelleri sağlam, sağlıklı ailelerin varlığıyla mümkün olmaktadır. 

1.1.Türk Aile Yapısı 

Ülkemizde 1950’lerden sonra çeşitli nedenlerle ortaya çıkan toplumsal ve ekonomik değişimler 

geleneklerimizi de etkileyip değiştirmiştir. (Tezcan, 2000, s.106).Endüstri devrimiyle birlikte ortaya 

çıkan kapitalizm, kentleşme ve sanayileşme Türk aile yapısında değişimlere neden olmuştur. (Özbay, 

2017, s.74). Özellikle sanayileşmeyle birlikte şehirlere yapılan göçler Türk ailesini yapısal olarak 

değiştirerek geleneksel geniş aileden (nine ve dede hakimiyeti içerisinde üç kuşağın birlikte yaşadığı 

aile) çekirdek aileye (anne, baba ve evlenmemiş çocuklardan oluşan aile) doğru dönüştürmüştür. 

Kentleşmenin her geçen yıl yaygınlaşmasıyla da toplumumuzda çekirdek aile yapıları hızla artmıştır.   

Ekonomik ve sanayi alanında kentlerin hızla büyümesi, kentleşme oranlarının hızla artması, toplumsal 

anlamdaki bazı dönüşümler, ailenin yapısında değişimlere sebep olmuş bu da zamanla ailede ve sosyal 

düzende bir takım kültürel dönüşümleri ortaya çıkarmıştır. 

2. Kültür Nedir?  

Kültür kavramı tarih boyunca çok farklı disiplinlerce açıklanmaya çalışılmış oldukça karmaşık bir 

kavramdır. Özellikle bu önemli kavramla sosyologlar yakından ilgilenmiş ve yapılan tanımlardaki 

ortak öğeleri “ kazanımlar, deneyimler, semboller, davranış kalıpları…” dikkate alıp sentezleyerek bir 

tanım geliştirmeye çalışmışlardır.  

Kültür kavramının tanımlanmasıyla ilgili tarihi sürece bakıldığında kavramla ilgili ilk sistematik 

tanımlamayı Taylor yapmıştır. Antropolojideki anlamıyla ilk kez kültür kavramını 1865 yılında 

tanımlayan Taylor’a göre “kültür; toplumun üyesi olarak, insanın öğrendiği, edindiği bilgi, sanat, 

gelenek-görenek ve benzeri yetenek, beceri ve alışkanlıkları içine alan karmaşık bir bütündür” 

(Güvenç,1996:273).  

Young’a göre ise “kültür; insanın, tarih boyunca, tabiatı ve kendisini idare usulünü öğrenmek 

suretiyle, bizzat meydana getirdiği eserdir” (Young, 1939:79). 

Ülkemizde ise kültür kavramını ilk inceleyen Ziya Gökalp olmuştur. Gökalp, kültürü, "yalnız bir 

milletin dinî, ahlakî, hukuki, akli, estetik, lisanî, iktisadî ve fennî hayatlarının ahenkli bir bütünüdür" 

şeklinde tarif eder.  
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Araştırmaları sonucunda kültür kavramını tanımlamaya çalışan Dönmezer ise kültürü; bilgi, inanç, 

sanat, ahlâk, hukuk, örf ve adetlerden ve insan toplumunun bir üyesi olarak elde ettiği bütün 

yeteneklerden oluşmuş, karmaşık bir bütün olarak ele almıştır (Dönmezer, 1982:116). 

İnsanoğlunun var olduğu her yeri kapsayan kültür kavramı incelendiği disiplin, değerlendirildiği 

toplum ve tarih açısından farklı anlamlar ifade etmiştir. 1982 yılında UNESCO tarafından düzenlenen 

Dünya Kültür Politikaları Konferansı Sonuç Bildirgesi’nde yer alan kültür tanımına göre “en geniş 

anlamıyla kültür, bir toplumu ya da toplumsal bir grubu tanımlayan belirgin maddi, manevi, zihinsel 

ve duygusal özelliklerin bileşiminden oluşan bir bütün ve sadece bilim ve edebiyatı değil, aynı 

zamanda yaşam biçimlerini, insanın temel haklarını, değer yargılarını, geleneklerini ve inançlarını da 

kapsayan bir olgu”dur (UNESCO, 1982). 

İnsanlar dünyaya geldikleri andan itibaren bir kültür içine doğarlar ve kültürün içinde büyürler. 

Dolayısıyla insanlar doğdukları kültürün ürünüdürler.  Kendine özgü niteliklere sahip kültür ise hem 

toplumsal boyuttaki etkileriyle bireyi ve toplumu etkiler hem de kendisi zamanla değişir ve zamanla 

genel kültürde değişmeler olabileceği gibi, kişi kendi kültürünü de değiştirebilir. Bu değişim sürecinde 

en etkin araç ise kitle iletişim araçlarıdır.  

2.1. Kültürel Yozlaşma 

“En betbaht millet, kaleleri ayakta iken kültürü ve ahlâkı harabe olan millettir” Aristo 

Yozlaşma kelimesi anlam olarak “özündeki iyi nitelikleri birtakım dış etkenlerle zamanla yitirmek, 

soysuzlaşmak, özünden uzaklaşmak, bozulmak, dejenere olmak, tereddi etmek” olarak 

tanımlanmaktadır. 

( https://tr.wiktionary.org/wiki/yozla%C5%9Fmak E.T:12.11.2022) 

Kültürel etkileşimin inanılmaz boyutlara ulaştığı günümüz toplumlarında gelişen bilişim 

teknolojileriyle birlikte bilgi temelli toplumsal yapı ve sosyal ağların egemen olduğu bir iletişim 

düzeni söz konusudur. Hızla değişen ve gelişen teknoloji ve üretim biçimleri insanların yaşantılarında, 

ilgi ve tutumlarında, değerlerinde, davranışlarında küresel kültür örüntülerinin ortaya çıkmasına neden 

olmaktadır.  

Farklı toplumları ve farklı kültürleri yok sayan adeta dünyayı yeniden kuran ve tek bir yer olarak 

tanımlayan ve bu düşüncesinin yayılmasını sağlayan küresellik anlayışı, kültürel bir emperyalizm 

sürecinin başlamasını sağlamıştır. (Marshall, 2003: 499) 

Kültürü yerel olmaktan çıkaran küreselleşme böylece kültürün toplumsal ve siyasal sınırları 

aşabilmesini sağlamıştır. Tomlinson (2004: 46), küreselleşmenin kültürün mekana bağlı yerellik / 

millilik anlayışını yok saymakla birlikte kültürün fiziksel konumla birlikte değerlendirilme 

düşüncesini de aşındırdığını ifade eder. Bir toplumun kendi yerel kültürünü bırakıp küresel kültür ile 

ilgilenmesindeki en önemli etken ise etkileme gücü yüksek olan medyadır. Kitle iletişim araçları, 

özellikle de televizyon kültürel öğeleri sınırların ötesine taşıyabildiğinden kültürel etkileşimler 

açısından vazgeçilmez bir aracı konumundadır.   

Toplumsal bir miras olarak da kabul edilen kültürün kaybedilmesi yozlaşmaya neden olmaktadır. 

Kültürel yozlaşma kavramı da kültürün bozulmaya başlamasını işaret etmektedir. Yozlaşma arttıkça 

sahip olunan kültür kendine has olan özelliklerini kaybetmekte ve savunmasız bir duruma 

düşmektedir. Bu sürecin varacağı en son aşama ise mevcut kültürün kendine özgü maddi ve manevi 

tüm özelliklerinin tamamen ortadan kaybolmasıdır.  

Yabancı kültürlerin olumsuz etkisi ve insanların kendi kültürlerinin hakim değerlerine yeteri kadar 

sahip çıkmaması kültürel bozulmaya sebep olarak kültürel yozlaşmayı meydana getirmektedir. Bir 

başka ifadeyle kültürel yozlaşma insanların ve toplumları meydana getiren grupların ait oldukları 

kültür kalıplarını düşüncesizce ve bilinçsizce değiştirmesi ve bozmasıdır.  

Toplumun kendine has özelliklerinin kaybolmasıyla ortaya çıkan kültürel yozlaşma insanların 

toplumdaki milli ve manevi değerlere karşı saygısının ve inancının kaybolmasına neden olmaktadır. 

https://tr.wiktionary.org/wiki/yozla%C5%9Fmak
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Bu ise toplumdaki birlik ve beraberlik, dayanışma duygusuna zarar verdiği gibi özellikle de ahlaki 

çöküntüye yol açmaktadır.  

3. Televizyon  

Yaşadığımız çağ bilim ve teknoloji çağıdır. Bilim ve teknoloji alanında yapılan çalışmalar, ortaya 

çıkartılan yeni araçlar ve bu araçların insan yaşantısına dahil edilmesi beraberinde pek çok yeniliği ve 

değişikliği de getirmektedir. Beraberinde getirdiği yeniliklerle toplumsal hayatı hem olumlu hem de 

olumsuz yönden etkilediği görülen, icadıyla birlikte üstün bir teknoloji ürünü olarak da kabul edilen 

televizyon, kitle iletişim teknolojileri içinde en fazla öneme sahip araç olarak kabul edilmektedir.  

Ulaşılabilirliği, yapısı ve işleyiş şekli dikkate alındığında televizyonun geniş kitlelere çok rahatlıkla 

ulaştığı görülmektedir. Ulaştığı kitleleri etkileyebilme gücü televizyonun toplumsal etkilerinin 

değerlendirilmesinde önemli bir etkendir. Ancak televizyonun bu gücü her toplumda aynı değildir. Bu 

durum ülkelerin kültürel yapısına ve o ülkede yaşayan insanların sosyal çevreleri ile ekonomik 

gelişmişliklerine bağlı olarak değişmektedir. (Meder, 1991: 20-21).   

Televizyonun insanları etkilemesi bakımından taşıdığı önem, ülkelerin sosyal, ekonomik ve kültürel 

yapısına göre farklılık arz edebilir. Bu bağlamda her toplumda televizyon insanları eşit derecede 

etkilemez, etkileşim toplumdan topluma ve yine insanların içinde bulundukları sosyal çevre, ekonomik 

durum ve kültürel konuma göre farklılık sergilemektedir (Meder, 1991: 20-21).  

Televizyon bir toplumdaki mevcut kültürü aile üyelerin aktarmakla kalmayıp aynı zamanda da 

topluma ve aile bireylerine istediği kültürel öğeleri aktararak benimsetilmesini sağlar. Bu nedenle 

kültür öğelerinin en büyük taşıyıcısı, aktarıcısı ve öğreticisi televizyondur. Televizyonun dünden 

bugüne geçirdiği sürece bakıldığında sosyal olaylar ve kültürel değişimlerde ne kadar önemli rolünün 

olduğu fark edilmektedir.(Önk, 2011: 72). 

Etkin bir kültürel yayılma aracı olan televizyonun etkileşim boyutu incelendiğinde bir takım olumlu ve 

olumsuz fonksiyonları tespit edilmektedir. Televizyon, toplumda kültür birliğinin gelişmesi, sosyal ve 

kültürel bütünleşmenin güçlenmesi gibi konularda hem olumlu hem de olumsuz katkılarda 

bulunmaktadır (Dönmezer, 1992: 110).  

Dini hayat ve ahlak anlayışı, düşünce yapısı, ekonomik ilişkiler, tüketim alışkanlıkları, sosyalleşme, 

aile yapısı ve kültür nakli üzerine toplumdaki pek çok alanda etkisi bulunan televizyonun kimler 

tarafından nasıl kullanılacağı fazlasıyla önem arz etmektedir. Çünkü televizyon aracılığıyla başka bir 

toplumun kültürü mevcut kültüre empoze edilebilir ve o kültürün tüm değerlerinde bozulmaya, 

yozlaşmaya neden olabilir. Televizyon başlı başına bir kültür taşıyıcısıdır ve o bu kültürü yalnızca 

taşımakla kalmamakta, aynı zamanda uygulanması için baskı da yapmaktadır (Cereci, 1996: 98). 

Televizyonun aile üzerindeki etkisine bakıldığında ise aile içi iletişimi olumsuz etkilediği 

görülmektedir. Özellikle de bazı televizyon yayınlarının çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri dikkate 

alındığında ebeveynlerin bu konuda daha dikkatli ve hassas davranması ebeveyn - çocuk ilişkileri 

konusundaki sorunların çözümünde kolaylık sağlayacaktır. (Postman, 1994: 156). 

Geçmişten, gelecekten ve bugünden haberler veren televizyon, insanların gündelik hayatlarında 

önemli bir yer edinerek yaşamlarında vazgeçilemez bir yer edinmişlerdir. (Gerbner, Gross, Morgan ve 

Signorielli, 2014). Değerlendirmelerden elde edilen sonuçlara bakıldığında ise televizyonun, insanların 

yaşam faaliyetlerinin, kültürlerinin ve sosyal kazanımlarının gelişmesinde rol alırken bir devrim 

meydana getirmişlerdir. (Esslin, 2019, s. 9).  

3.1. Televizyon Dizileri 

Televizyon yayınları içerisinde popülerliği en fazla olan televizyon dizileri hem dünyada hem de 

ülkemizde geniş bir izleyici kitlesine sahiptir. Günümüzde diziler, izleyicinin ekran karşısında 

geçirdiği sürenin büyük bir kısmını kaplamaktadır. Özellikle de “prime-time” denilen 20:00 ila 23:00 

saatleri izleyicinin dizi izlemek için ekran karşısında en fazla olduğu zaman dilimidir. (Karaboğa, 

2016, s. 187). 
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Televizyon programları içinde en fazla tercih edilen televizyon dizileri ana karakterlerin etrafında 

dönen karmaşık olayları aşk, sevgi, intikam, öfke, nefret, aile bağları ve arkadaş ilişkileri gibi 

unsurların ön plana çıkartılıp kurgulandığı kurmaca yapımlardır. Bölümlerden oluşan diziler yılın belli 

dönemlerinde (sezon) başlar ve belli dönemlerinde biter. Belli periyotlarla yayınlanan diziler 

genellikle hafta da bir kez izleyiciye sunulmaktadır. (https://nedir.ileilgili.org/televizyon+dizisi, E.T: 

15.11.2022) 

Sinema filmleriyle kıyaslandığında daha durağan yapıda olan televizyon dizilerinin asıl amacı 

izleyicideki merak duygusunu canlı tutmaya çalışmasıdır. Bu nedenle dizilerdeki her bölüm bir 

sonraki bölümün merak edilmesini sağlayacak bir olayla bitmektedir.(Cereci, 2014: 4).  

Türkiye’de özel radyo ve televizyon yayınlarının yasallaşmasıyla birlikte kanal sayısında da artış 

olmuştur. Böylece artan kanal sayısı ve gelişen teknolojiyle birlikte ortaya çıkan dijital yayıncılık 

televizyon yayıncılığını da içerik olarak değişime uğratmıştır. (Özsoy, 2011: 127-128).  Diğer yayın 

türlerine oranla daha önemli konuma gelen diziler bir takım çıkarlar gözetilerek kurgulanmaya 

başlanmıştır. Toplumun farklı kesimlerine farklı kurgularla sunulan diziler izleyicinin sürekli ekran 

başında kalmasını sağlayarak farklı aile ilişkilerinin ve toplumsal yaşantıların konu edinildiği 

yapımları sunmakta ve böylece izleyicilerin etki altında kalması sağlanmaktadır. Gerçeklik algısıyla 

birlikte kurmaca anlatımların sunulduğu televizyon dizilerinde izleyiciye alışılmışın dışında hatta 

bazen gerçek olmayan bir dünya gösterilmektedir.  

Toplumun gündemini oluşturan konuların televizyon dizilerinde işleniyor olması izleyicinin farkında 

olmadan bir propagandaya maruz bırakmaktadır. Çünkü dizide konun taraflı bir bakış açısıyla 

sunulması söz konusudur.  

Farklı dönemlerde televizyondaki Türk dizilerinin izlenirlik oranlarıyla ilgili yapılan kamuoyu 

araştırmalarında yerli yapım dizilerin izleyiciler tarafından takip edilme oranlarının her geçen gün 

arttığı tespit edilmiştir. Bundan dolayı dizilerin sürükleyiciliğinin, insanları günlük yaşamdan 

uzaklaştırdığı, düşünmelerini engellediği, insanları umursamaz bireylere dönüştürdüğü konularında 

eleştirilmektedir.(Savaş, 2004: 4). Bu da dizi içeriklerinin önce bireyleri ve aileleri sonrasında ise 

toplumu etkilediğini göstermektedir. Dizilerin, televizyon aracılığıyla popüler kültürün etkilerini 

taşıyarak toplumdaki değerlerin kaybolmasına etki ettiği ve kültürel yozlaşmanın gerçekleşmesine 

neden olduğu bilinmektedir.    

3.2. Türk Televizyonlarında Dizi Yayıncılığı 

Televizyonun bir kitle iletişim aracı olarak Türk toplumunun hayatına girişi ve yaygınlaşması 

dünyadaki örnekleriyle kıyaslandığında çok daha geç dönemlerde gerçekleşmiştir. İlk televizyon 

yayınları 1968 yılında başlamıştır. 1970’ler yabancı kaynaklı melodram türündeki televizyon 

dizilerinin uyarlanarak TRT ekranlarında izleyiciyle buluşturulduğu yıllar olmuştur. Ancak 1970’li 

yıllar Türkiye’nin siyasi anlamda çalkantılar yaşadığı bir döneme denk geldiğinden TRT yayınları sık 

sık değişmiş bir istikrar sağlanamamıştır.   

Ülkemizdeki dizi sektörünün gelişimi 1980’lerden sonra başlamıştır. Bu dönemde ise yardımlaşma ve 

dayanışma vurgusunun ön plana çıkarıldığı “mahalle” ve “aile” konulu diziler ön plana çıkmıştır. 1986 

yılında yayınlanan yerli yapım “Perihan Abla” dizisi Türk dizi tarihinin kilometre taşı olarak kabul 

edilmektedir.  

1990 yılında özel televizyon yayıncılığıyla birlikte tv kanallarının sayısını artmaya başladığı yıllar 

olmuştur. Dolayısıyla özel kanalların da etkisiyle dizi sayılarında artış olmuş ve içerik olarak işlenen 

konularda değişip çeşitlenmiştir.   

Karabıyık (2014a:11), Türk televizyon yayıncılığına ilişkin yaptığı Amerikan yapımı Dallas dizisinden 

yola çıkarak; aşk, entrika, ihanet ve intikam konulu yapımların 90’lı ve 2000’li yıllarda daha da artarak 

ekranlarda yerini bulduğunu ifade etmiştir.  

Dizi türlerinin artması, dizi içeriklerinin çeşitlenmesi ve dizi kahramanlarının temsillerindeki 

farklılaşmadan dolayı 2000’li yıllar televizyon izleyicisinin daha fazla kahramanla tanışmasına vesile 

olmuştur. (Özsoy, 2015:244). 
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3.3. Televizyon Dizilerinde Aile ve Türk Aile Yapısının Temsili  

Televizyon, aile perspektifi içinde şöyle tanımlanmaktadır (Mutlu, 1992): “Televizyon bir aile 

aracıdır, anlatılarının içeriğini de aileler oluşturur. Bunlar alışılagelen anlamdaki gerçek ailelerdir ya 

da daha geniş toplulukların meydana getirdiği ‘televizyon aileleridir.’ (polis camiası; hastane camiası, 

vs. gibi). Bu camialardaki karakterler bilinen aile bireylerinin karakterlerini üstlenmişlerdir.”  

İzleyiciler, dizilerde dramalaştırılan kurgu içinde karakterlerin başlarından geçen olaylara adeta 

gerçekmiş gibi tepki vermektedirler. İzleyiciler, karakterlerin dizi süresince yaşadıkları tüm 

sorunlarına ortak olur ve bu karakterlerin yaşamlarında temsilen yaşayarak onlarla bütünleşmektedirler 

(Esslin, 1991: 43). 2008 – 2010 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan “Aşk-ı Memnu” adlı 

dizde eşinin kendisini yeğeniyle aldatan koca (Adnan Ziyagil) rolünü canlandıran oyuncu Selçuk 

Yöntem katıldığı bir televizyon programında “Geçen ay bir filmimle Frankfurt Film Festivali’ne 

gittim. Birçok insanla fotoğraf çektirdim, sohbet ettim. El sıkıştığım birkaç insan küçük kâğıt parçaları 

sıkıştırdılar elime. Kâğıtları açıyordum, karınız sizi aldatıyor’ yazıyordu. Sadece bir değil, 3 - 4 tane 

bu şekilde not aldım. Çok şaşırdım” diye bir açıklama yapmıştır ” (http://www.milliyet.com.tr/-

kariniz-bihter-sizi-aldatiyor--bir-seyirci-magazin1189537/). Bu açıklama izleyicinin kurgulanan sanal 

dünyayı ne kadar gerçekmiş gibi algıladığının güzel bir örneğidir.  

RTÜK’ün (2018: 53) televizyon izleme eğilimleri araştırmasına göre televizyon dizileri en çok izlenen 

ikinci yayın türü olmuştur. Bu sonuçlara bakıldığında Türkiye’de izleyicilerin dizilerin etkisinde 

olduğu görülmektedir. Televizyon izlenme oranları ne kadar yüksek ise toplumsal değişim oranı da o 

denli yüksek olacaktır (Türkdoğan, 2017, s.94 – 95).  Bu nedenle bir ailede televizyon izleme süresiyle 

aile değerlerinin değişimi aynı oranda olmaktadır.  

Popüler kültür günümüzdeki aile türü dizilerin içeriklerini etkileyerek, dizilerin şiddet, yasak aşk, 

evlilik dışı beraberlikler, tüketim gibi konular üzerine kurgulanmasına sebep olmaktadırlar. 

Geçmişteki ve günümüzdeki diziler incelendiğinde günümüz dizilerinde yer alan popüler kültür 

unsurlarının geleneksel aile üzerinde yarattığı kurgusal değişimi görmek mümkündür. Hatta bu 

değişim dizi içeriklerinden önce dizilerin isimlerinde kendini göstermektedir: İlişki Durumu Karışık 

(2015- 2016), Kiralık Aşk (2015-2017), Doğduğun Ev Kaderindir (2019-2021),  Sadakatsiz (2020-

2022), Yasak Elma (2018-… )  

Topluma ait olanla kişiye ait olanlar arasındaki sınırların yok olduğu televizyonda Türk kültürünce hoş 

görülmeyen, ayıp sayılan, ailedeki özel ve mahrem konuların teşhirci bir yaklaşımla izleyiciye 

aktarıldığı görülmektedir. İzleyicinin dizide izledikleriyle özdeşim kurması ise toplumun değerleri ve 

ahlak anlayışı ile ters düşen her şeyin meşrulaştırmaktadır. Özellikle kamu yararı gözetmeden sadece 

kar anlayışı ile yayın yapan özel televizyon kanallarının yaptığı yayınlarda aile değerlerini korumak 

güçleşmektedir. (Çimen, 2008: 557-560).    

Televizyon dizilerinin içerik olarak duyarsızlıkla üretildiğini, belirten (Geçer, 2013:127), bu dizilerde 

kültürel yabancılaşma olduğunu ve ailede özellikle de gençler üzerinde ciddi anlamda düşünsel ve 

kültürel hasarlar bıraktığını belirtmektedir.   

Popüler kültürün etkisiyle kurgulanan televizyon yayınlarının toplumca ailenin önemsizleştirilmesinde 

etkili olmasından dolayı düzenleyici ve denetleyici kurumlar tarafından, dizilerdeki etkiyi olumlu 

sonuçlara dönüştürmek için dizileri destekleyici yönetmelikler düzenlenmiştir. “Aile ve Çocuk Dostu 

Yapım ve Dizilerin Teşvik Edilmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” bunlardan birisidir. 

Ayrıca Türkiye’de 3984 sayılı yasanın “yayın ilkeleri” ne ayrılan bölümlerinden 4(d)’ e göre 

yayınların “Genel ahlak, toplum huzuru ve Türk aile yapısına uygun olması gerekmektedir” 

(Kejanlıoğlu, 2001:335) maddesi yer almaktadır.  

3.4. Televizyon Dizilerinin Kültür İle İlişkisi 

Etkin bir kültürel yayılma aracı olan televizyon, gündelik yaşamda kültürle iç içedir. Bu nedenle 

televizyon yayınları, içinde bulunduğu toplumun kültür normlarını kullanarak insanların 

toplumsallaşmasına katkıda bulunup, kültürün değişmesinde ve yeniden şekillenmesinde etkilidir. 

(Konukman, 2006, s. 75).  
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“Kültürel göstergeler ve ekme teorisi” televizyonun kültürel değerlere etkisini açıklamaya 

çalışmaktadır. İlk olarak 1965 yılında Amerikalı akademisyen George Gerbner’in (Yaylagül, 2016, 

s.76) bahsettiği bu teoriyi destekleyen kuramcılara göre televizyonun insanlar ve toplum üzerindeki 

etkileri yavaş yavaş ortaya çıkmaktadır. Bu etkilenme sürekli olduğundan zamanla insanlarda tutum 

değişikliği meydana getirmektedir. Sonuçları ise da yıllar içinde gözlenmektedir. Ekme teorisine göre 

ev ortamında günün büyük bir kısmını televizyon izleyerek geçiren insanların gerçek hayat yerine 

televizyonun gerçek olmayan kurgu dünyasını daha fazla içselleştirip bu yönde tutumlar geliştirdikleri 

yönündedir.  

Televizyon programları ve diziler aracılığıyla aktarılan kültürün mevcut kültür üzerindeki etkisi göz 

ardı edilemeyecek kadar gerçektir. (Geçer, 2015: 14) yaptığı çalışmada televizyon dizilerinin, hem 

sayıca çok oluşu hem de izlenme oranlarının yüksek olması sebebiyle kültürel dönüşümde ve kültürel 

yozlaşmada etkili olduğu belirtmiştir. Bu nedenle dizilerin konu, içerik ve karakterleri yansıtma 

biçimleri dikkate alındığında toplumu ne kadar etkileyebileceği ve dönüştürebileceği görülmektedir. 

4. Türk Televizyon Dizisi Yasak Elma 

Fox Tv ekranlarında her hafta pazartesi akşamları yayınlanan yasak elma dizisi 19 Mart 2018 yılında 

başlamıştır. Yapımcılığını Medyapım şirketinin yaptığı dram komedi türü dizi 6. sezonuyla 

izleyicisiyle buluşmaya devam etmektedir. Bir aile dizisi olarak lanse edilen Yasak Elma izleyici 

tarafından büyük ilgi görmüş yayınlandığı gün en çok izlenen programlar içinde olmuştur.  

Dizisinin Konusu: 

Zenginlerin sıkça gittiği bir kafede çalışan Yıldız, sosyetenin ünlü ismi Ender ile tanışmasının 

ardından istediği zengin hayata kavuşmanın fırsatını yakalar. Bu fırsatı değerlendirebilmek için 

Yıldız’ın yapması gereken tek şey, Ender’in yaptığı plan doğrultusunda Ender’in kocası ünlü iş insanı 

Halit’in ilgisini çekerek Ender’i aldatmasını sağlamaktır. Böylece Ender, yüklü bir tazminat alarak 

Halit’ten ayrılabilecek, yaşadığı zengin hayatı Halit’e katlanmak zorunda kalmadan devam 

ettirebilecektir.  

Dizi, iyi bir hayatın ancak zengin biriyle evlenmek olduğuna inanan Yıldız’ın Ender’in oyununu kabul 

etmesiyle başlayan olayları içermektedir.    

 

Dizinin Oyuncuları 

Halit Argun (Talat Bulut): Argun holdingin sahibi, zengin iş adamı, Zerrin, Ender ve Yıldızın eşi, 

Zehra, Lila, Erim ve Halitcan’ın babası 

Ender Argun (Şevval Sam): Halit’in üçüncü eşi, Erim’in annesi, Caner’in ablası 

Yıldız Yılmaz (Eda Ece): Halit’in dördüncü eşi, Halitcan’ın annesi, Zeynebin ablası, Asuman’ın 

büyük kızı 

Zerrin Taşdemir (Nilgün Türksever): Halit’in ikinci eşi, Lila’nın annesi, Alihan’ın ablası 

Alihan Taşdemir (Onur Tuna): Halit’in iş ortağı, Zerrin’in kardeşi, Zeynep’in sevgilisi 

Zeynep Yılmaz (Sevda Erginci): Yıldızın kardeşi, Alihan’ın sevgilisi, Asuman’ın küçük kızı 

Zehra Argun (Şafak Pekdemir): Halit’in ilk eşinden olan kızı. Evin en büyük çocuğu 

Lila Argun (Ayşegül Çınar): Halit’in ikinci eşi Zerrin’den olma kızı 

Erim Argun (İlber Kabaoğlu): Hali’tin üçüncü eşi Ender’den olma oğlu 

Caner Çelebi (Barış Aytaç): Ender’in kardeşi 

Asuman (Melisa Doğu) Zeynep ve Yıldız’ın annesi  

Kemal (Sarp Can Köroğlu): Yıldız’ın eski sevgilisi 

Dündar  Erdem Kaynarca): Zeynep’in eski sevgilisi 
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Kaya (Barış Kılıç): Ender’in eski sevgilisi, Yiğit’in babası  

Yiğit (Doğaç Yıldız): Ender ve Kaya’nın oğlu  

 

4.1. Aileyi Oluşturan Sistemlerin Yasak Elma Dizisindeki Üzerine Değerlendirilmesi 

4.1.1. Karı-Koca (Ebeveyn) İlişkileri 

Halit,  holding sahibi zengin bir iş adamıdır.  Yıldız ise bir kafede servis görevlisi olarak 

çalışmaktadır. Bu nedenle karı koca arasındaki statü farkından dolayı evlilik “evlilik sözleşmesiyle” 

gerçekleşmiştir.  

Sevgi ve saygı ailedeki en temel değerlerdir. Oysa dizide evli bir çift olarak Halit ve Yıldız’ın ilişkisi 

sevgi ve saygıya dayalı değil, maddi çıkarlar üzerinedir. Ayrıca aynı durum Halit’in Yıldız’dan önceki 

ikinci eşi Zerrin ve üçüncü eşi Ender’le olan ilişkisinde de geçerlidir.  

Eşler arasında olması gereken güven duygusunun yerini güvensizlik ve kuşku almıştır. Yıldız, sürekli 

eşi Halit’in yaptıklarına ve söylediklerine kuşkuyla yaklaşmaktadır. Karı koca arasındaki ilişkide 

güven duygusu o kadar eksiktir ki bu durum eşlerin gizli gizli birbirlerinin telefon görüşmelerini 

dinlemeleri, zaman zaman da birbirlerini takip etmelerine kadar varmaktadır.  Dolayısıyla yalan 

söylemek, gizli saklı işler yapmak eşler arasında ilişkide meşrulaştırılmıştır. 

Halit’in genç ve güzel kadınlardan hoşlanması, Yıldız’ın ise evleneceği erkeğin zengin olması dışında 

hiçbir şeyi önemsememesi karı koca arasında ahlak anlayışı, haram ya da helal gibi manevi değerlerin 

yokluğunu göstermektedir. Çünkü Halit Yıldız’la evli olmasına rağmen Ender’le birlikte olmuş, onun 

evinde kalmıştır.  

Halit ve Yıldız hem bireysel olarak hem de eş olarak hayatlarını gösteriş üzerine biçimlendirmeyi 

sevmektedirler. Bu nedenle evlilikleri mahremiyet unsurundan uzak, şaşalı bir gösteri niteliğindedir.  

Aile olarak karı koca arasında mahremiyet duygusu yoktur. Eski sevgililer ve eski eşlerin sürekli 

olarak ailenin içinde, karı koca ilişkisinde yer almaları bunun ispatı niteliğindedir.  

Halit ve yıldız arasında bir oyunla başlayan ilişki, yine kişisel beklentiler ve hırslar doğrultusunda 

evliliğe dönüşmüştür. Önemli olan hedefe ulaşmaktı ki bu Yıldız için zengin bir hayat, Halit için 

Ender’den ayrılırken tazminat ödememek. Bu nedenle Halit ve Yıldız’ın evliliğinde eşler arasında 

olması gereken merhamet duygusu yerini acımasızlığa bırakmıştır.  

4.1.2. Anne-Baba-Çocuk (Ebeveyn-Çocuk) İlişkileri 

Dört evlilik yapan Halit’in her çocuğunun annesi farklı bir kadındır. Büyük kızı Zehra ilk evliliğinden, 

ikinci kızı Lila ekinci eşi Zerrin’den, oğlu Erim üçüncü eşi Ender’den ve küçük oğlu Halitcan ise 

devam eden dördüncü evliliği Yıldız’dandır. Bu nedenle çocukların bir sonraki anneyle anlaşmaları 

mümkün olmamaktadır. Özellikle büyük kız Zehra, ailenin en sorunlu çocuğudur ve annesinden sonra 

babasının evlendiği tüm kadınlara adeta “kayınvalide” tavrıyla yaklaşmıştır.   

Evlilikleri uzun sürmeyen Halit, çocuklarına karşı zaman zaman çok acımasız, despot tavırlar 

sergileyen otoriter bir babadır. Zerrin ve Ender anne olarak kendi çocuklarının çıkarlarını korumaya 

çalışan anne olurken, Yıldız üvey çocukları için daha çok müdahaleci bir anne tutumuyla çocuklarla 

ilişki kurmaya çalışmıştır.  

Halit’in çocukları anneleriyle değil babalarıyla birlikte aynı evde yaşamaktadırlar. Bu nedenle hem 

baba olarak Halit hem de anne olarak Yıldız evdeki her çocuğa farklı tavır ve tutumla 

yaklaşmaktadırlar. Halit oğlu Erim’i el üstünde tutarken kızı Zehra’yla şiddetli tartışmalar 

yapmaktadır. Tıpkı Halit gibi Zehra’yla daha çok tartışan Yıldız, Lila ve Erim’le daha sakin, 

tartışmadan uzak bir ebeveyn ilişkisi kurmaktadır. Erimle ilgilenmek bahanesiyle bir dönem eve dönen 

Ender’in ise bu dönemde oğluyla zaman zaman tartıştığı anne oğul ilişkilerinin bozulduğu 

görülmüştür.  
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Dizide birlikte yenilen yemekler hariç ailenin çok fazla bir arada olmadığı görülür. Parti ya da doğum 

günü kutlamaları dışında ailenin birlikte zaman geçirmek, eğlenmek, sohbet etmek gibi aile içi ilişkiyi 

güçlü tutacak eylem ve faaliyetleri yerine getirmediği görülmektedir. 

Aile içinde olması gereken sağlıklı ebeveyn çocuk ilişkisi dizide anlayış ve güven duygusundan uzak, 

çatışma halinde devam etmektedir. 

4.1.3.Çocuklar Arası (Kardeşlik) İlişkiler 

Aynı ev içinde yaşayan kardeşler sadece yemek saatlerinde bir araya gelmektedirler. Bunun dışında ya 

okulda, ya arkadaşlarıyla birlikte dışarıda ya da odalarında tek başlarına vakit geçirmektedirler. Bu 

nedenle kardeşler arasındaki birlik ve beraberlik duygusunun nispeten zayıf olduğu söylenebilir.  

Zehra, Lila ve Erim birlikte faaliyet yapmadıkları için birbirleriyle iletişimleri de kopuktur. Birbirlerini 

hayatlarına dair çok fazla şey bilmemektedirler. Dolayısıyla Kardeşler arasındaki iletişim kuvvetli 

değildir. 

Çocuklar arasındaki ilişki her ne kadar yeterli olmasa da aralarındaki ilişki çıkar ilişkisi değildir. 

Kardeşler birbirini seven çocuklar olarak yansıtılmıştır. Birbirleriyle olan ilişkileri sevgi temellidir.   

Halit’in çocuklarının tam tersi olarak Ender kardeşi Caner’le, Zerrin kardeşi Alihan’la, Yıldız ise 

kardeşi Zeynep’le çok iyi anlaşmaktadırlar. Zaman zaman birbirlerinin kararlarını ve davranışlarını 

onaylamasalar da birbirlerini sevdikleri görülmektedir. 

4.1.4.Akrabalık İlişkileri 

Dizide evlilikle birlikte akrabalık ilişkileri de kesilmiştir. Özellikle Yıldız Halit’e evlendikten sonra 

evlendikten sonra eski akrabalarıyla görüşmemeyi tercih etmiş, akrabalarının gösterişli hayatına 

yakışmadığını düşünmüştür. Aynı olay Ender için de geçerlidir. Ender de tıpkı Yıldız gibi yoksul bir 

hayattan gelmiştir ve bu nedenle kardeşi Caner dışında kimseyle görüşüp bir araya gelmemektedir. 

Halit Yıldız’ın annesi Asuman’ı dahi evinde görmekten hoşlanmamaktadır.  

Dostluk gibi kavramlar bireysel çıkarların önüne geçmiş vicdan, merhamet ve biz duygusu anlamını 

kaybetmiştir. 

Akrabalar arasında yardımlaşma insanları zor durumdan kurtarmak için değil bireysel çıkarlar için 

yapılmıştır. “Benim bu işten çıkarım ne?” düşüncesi yapılan iyiliğin ne kadar manevi değerlerden 

yoksun olduğu açıkça ortadır.  

Akrabalarla birlikte olmanın yerini bireysel faaliyetler almıştır. Akrabalarla bir araya gelmektense 

evde tek başına olmak, alışveriş yapmak, kuaföre gitmek ve dernek faaliyetlerine katılmak tercih 

edilmiştir.  

Dizide akrabalık ilişkileri ve dayanışma gereksiz bir durum gibi yansıtılmıştır.  

 

SONUÇ 

Dizide evlilik unsuru Türk kültüründeki manevi değerlerden uzak bir anlayışıyla işlenmiştir. Dizide 

yansıtılan evlilik kurumu evlilik dışı birliktelikler olarak işlenmiştir. Evlilik için gerekli olan nikah 

önemsizleştirilerek nikahsız birlikteler meşrulaştırılmaya çalışılmıştır.  

Yasak Elma dizisi adındaki “yasak” kelimesinden de anlaşılacağı üzere yasak ilişkilerin yaşandığı, 

entrika ve ihanetlerin konu edildiği bir dizidir.  Lüks yaşamlar üzerine kurulu dizide statüsü farklı olan 

kadın ve erkeğin evlilikleri hoş karşılanmamaktadır. Bu nedenle de dizideki evlilikler,  evlilik 

sözleşmesiyle gerçekleşmektedir. Karı kocanın evlenmeden önce “mal paylaşımı” anlamına gelen 

evlilik sözleşmesi yaptığı görülmektedir. Bu durum eşler arasındaki güven eksikliğinin açık bir 

göstergesidir aslında. Çünkü toplumumuz da bir dönem sıkça tartışma konusu olmuş bu durum eşler 

arasında hoş karşılanmamaktadır. Hatta biraz daha ileri gidilirse bu durumun aile kurumunu 

ticarileştirildiği bile söylenebilir. 
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Evliliğin özellikle kadınlar için statü atlama, yeni bir sosyal kimlik kazanma anlamına gelmesinden 

dolayı, dizide yapılan evliliklerin olması gerektiği gibi sevgi ve saygıya dayalı değil maddi çıkarlara 

dayalı gerçekleştiği görülmüştür. Evlilik eşler açısından maddi güce erişme ve hayal edilen zengin 

hayata ulaşmak için bireysel çıkarlara hizmet eden bir kurum olarak değerlenmiştir. Dizide entrikalarla 

başlayan evlilikler yine aynı şekilde entrikalarla bitmektedir.  

Dizide, eski eşlerin türlü bahanelerle zaman zaman aynı evde yaşadıkları görülmektedir. Bu kabul 

edilmesi zor durum izleyiciye sunulurken “medeni olmakla” meşrulaştırılmıştır. Aile içinde çarpık 

ilişkilere fazlasıyla yer verilerek normalleştirilmeye çalışılmıştır. Aile kurumunun temellerinin sağlam 

olması, güven ve huzur ortamının olması için karı kocanın birbirlerini aldatmamaları, sadık olmaları 

gereklidir. Oysa Yasak Elma da aile birliğini sarsan, boşanmalara neden olan temel konuda budur: 

eşlerin sürekli birbirlerini aldatıyor olmaları… 

Evlilikte, eşler arasındaki uyum evliliğin sağlam temeller üzerine kurulması açısından önemlidir. 

Geçmiş dönemlerdeki yerli yapım aile dizilerinin konuları incelendiğinde daha çok dürüstlük ve ahlak 

güzelliğinin ön plana çıktığı eşlerden oluşan aileler görülürken bu dizide aile tamamen maddileşmiştir. 

Dizide bir evliliğin gerçekleşmesi için erkek açısından eş adayı kadının güzel, bakımlı ve estetik 

olması yeterli iken kadın tarafından ise eş adayı erkeğin zengin ve kariyer sahibi olması yeterli olarak 

görülmektedir. Dizide izleyiciye iyi bir evliliğin zengin biriyle evlenmek olduğu mesajı verilmeye 

çalışılmıştır.  

Dizide arkadaşlık ve akrabalık ilişkilerinin bireysel çıkarların her şeyin üstünde tutulduğu, aile 

bireylerinin merhamet ve biz duygusundan uzak olduğu görülmektedir. Ancak dizide kardeşler 

arasında geçen sahnelere bakıldığında “biz” duygusunun devreye girdiği görülmüştür. Dizide hem karı 

koca olarak eşlerin hem de yakın dost, arkadaş ve akrabaların kendi kişisel çıkarları uğruna birbirlerine 

psikolojik olarak zarar verdikleri ve bu durumu da izleyiciye normalmiş gibi aktardıkları 

gözlenmektedir.  

Dürüstlük Türk kültürü açısından önemli bir değerdir. Ancak dizide aile içi iletişimde özellikle de 

eşler arasında yalan söylemek dürüstlüğün yerine geçmiş, yalan söylemek makul sebeplere 

dayandırılarak meşrulaştırılmaya çalışılmıştır. Kuşku ve güvensizlik çatısı altında devam eden evlilik 

zaman zaman eşler arasında zaman zaman da ebeveynler ve çocuklar arasında şiddetli tartışmalara 

neden olmaktadır. Oysa ki geleneksel değerlerin yansıtıldığı aile dizilerinde sorunlar sükûnetle saygı 

çerçevesinde çözülmeye çalışılmıştır.  

Türk aile anlayışında mahremiyet çok önemlidir. Aile içinde olup biten her şey sadece aileyi 

ilgilendirmektedir. Aile dışındaki insanların ailede olanları bilmesi aile birliğini bozulmasına neden 

olur. Fakat dizide tüm bunların tersi bir aile söz konusudur. Aile içinde yaşananlar eski sevgililer, eski 

eşlerle paylaşılmakta hatta dedikodu malzemesi olmaktadır.  

Televizyon izleme eğilimleri üzerine yapılan araştırmalar dizilerin en çok izlenen televizyon 

programları olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bir dizinin içeriği, kurgusu, hikayeyi sunuş şekli ve ana 

karakterleri toplumun değerlerini anlamada çok önemlidir. Evlerin vazgeçilmezi televizyon, diziler 

aracılığıyla önce bireysel yaşantılarımızı ve günlük hayatımızı ardından da toplumsal değerlerimizi 

değiştirip dönüştürmüş, kültürel değişime dolayısıyla da kültürde yozlaşmaya neden olmuştur.  

Reyting kaygısıyla yapılan Yasak Elma dizisinde toplumun değerleri yok sayılmıştır. Ticari kaygılarla 

hareket eden televizyon kanalları diziler sayesinde elde ettikleri gelirleri kaybetmemek ve arttırmak 

amacıyla izleyicinin heyecan ve merakla izleyeceği, ilgisini çekeceği popüler konuları dizilerde konu 

etmektedirler. Ancak burada unutulan şey bu dizilerin aile üzerinde nasıl etkiler bıraktığıdır. Aile 

bireyleri izledikleri karakterin yaşamları üzerinden kendi hayatlarıyla özdeşim kurmaktadırlar.  

Yasak Elma’daki Halit karakteri erkeklerin gerçek hayatta olmak istedikleri karakter olurken kadın 

izleyicilerinin birçoğu kendini ya Ender’e ya da Yıldız’a benzetmektedirler. Dolayısıyla dizi 

karakterlerinin insanlar üzerindeki etkisi bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Dizideki karakterlerle 

özdeşim kuran izleyiciler bir süre sonra bu kurmaca dünyanın değerlerini benimseyerek gerçek hayata 

uyarlamaktadırlar. Bu durumun sonuçları ise aniden ve kısa sürede değil yavaş yavaş ilerleyen yıllarda 
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ortaya çıkmaktadır. Sonuçta aile kurumundaki manevi değerler zarar görmeye başlayarak saygı, sevgi, 

güven, sadakat, mahremiyet, yardımlaşma gibi değerler yerini yozlaşmış bir kültüre bırakmaktadırlar. 

Diziler aracılığıyla izleyiciye sunulan gerçek olmayan dünya etkisini gerçek hayatta arkadaş 

sohbetlerinde ya da televizyonlarda tartışma programlarında göstermektedir.   

Dizide sürekli evlenip boşanan, üstüne üstelik bu evlilikleri birbirlerinin eski sevgilileri ya da eşleriyle 

yapan, birbirlerini aldatan, toplumun değerleriyle uyuşmayacak evlilikler ve evlilik dışı ilişkiler 

yaşayan çiftler, Türk aile yapısıyla hiçbir şekilde bağdaşmayan ve Türk toplumunun kültürel 

değerlerine zarar vererek kültürün yozlaşmasına neden olan bir kurguyu izleyiciye sunmaktadırlar.  

Bir toplumun kültürünü yok etmek için yapılacak ilk iş o toplumun aile kurumuna zarar vermektir. 

Çünkü aileyi bozmak toplumu bozmaktır. Çünkü aile toplumun en küçük kurumudur ve toplum 

ailelerden oluşmaktadır. Özellikle de ailede kadın üzerinden yapılacak deformasyon bozulmayı 

hızlandıracaktır.  

Gösterişli hayatların ve kadın karakterlerin ön planda olduğu, Türk yapımı televizyon dizisi Yasak 

Elma’da sergilenen aile yapısı “karı koca, ebeveyn ve çocuk ilişkisi, kardeşler arası ilişkiler ve  

akrabalık bağları” açısından incelendiğinde dizi karakterlerinin, içeriğinin, konusunun, Türk aile 

yapısını yansıtmadığı ve Türk kültürüne uygunluk göstermediği görülmüştür.   

Sürekli evlenip boşanan, birbirlerini aldatan, toplumun değerleriyle uyuşmayacak biçimde flört eden, 

nikahsız beraberlikler ve çarpık ilişkiler yaşayan çiftlerin yer aldığı Yasak Elma dizisinde başta aile 

kavramı olmak üzere akrabalık, yaşam tarzı, ahlaki davranışlar ve gelenek göreneklerin mevcut olan 

kültürel değerlerle bağdaşmadığı ve kültürel yozlaşmaya neden olduğu görülmektedir.  
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Giriş 

İnternet teknolojisinin gelişmesiyle sosyal medya platformları hayatın vazgeçilmez bir parçası haline 

gelmiştir. Günümüzde sosyal medya her yaştan bireyler tarafından farklı amaçlarla kullanılmaktadır. 

Sosyal medya özellikle gençler tarafından yoğun olarak kullanılmaktadır. Sosyal medyanın bu yaygın 

kullanımı bireyler arasındaki iletişimin ve sosyalleşme süreçlerinin kolaylaşmasını arttırmıştır. Sosyal 

medya iletişim dışında araştırma yapmak, eğlenmek, boş zamanı değerlendirmek, alış-veriş yapmak, 

gündemi takip etmek, paylaşımlarda bulunmak amacıyla kullanılmaktadır. Sosyal medyanın bu olumlu 

yönlerinin yanında bazı olumsuz yanları da vardır. Sosyal medyada geçirilen sürenin ayarlanamaması 

ve gereğinden fazla kullanılması sosyal medya bağımlılığı kavramını ortaya çıkarmıştır. Sosyal 

medyanın problemli kullanımı kullanıcıların büyük bir kısmında yaygınlaşmış ve önemli davranışsal 

ve psikolojik sorunlara yol açmıştır. Bu bağımlılığın yaygınlaşması tüm dünyada olduğu gibi 

ülkemizde de bu konuda araştırma yapılma ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bu çalışmada sosyal medya 

bağımlılığı üzerine ulusal ölçekte yapılan araştırmalara değinilecektir.  

İlgili Çalışmalar 

Balcı ve Baloğlu (2018) yaptıkları araştırma ile sosyal medya bağımlılığı ile depresyon arasındaki 

ilişkiyi incelemişlerdir. Çalışmanın örneklem grubu 303 üniversite öğrencisinden oluşmaktadır. 

Araştırma sonuçlarına göre sosyal medya bağımlılığı ile depresyon arasında pozitif yönlü bir ilişki 

bulunmuştur. Ayrıca sosyal medya düzeyinin cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermediğini 

sonucuna ulaşılmıştır. 

Bozkurt ve Bozkurt (2022) yaptıkları çalışmada COVID-19 pandemi sürecinde sosyal medya 

bağımlılığı ile psikolojik ihtiyaçlar arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Araştırma sonuçları psikolojik 

ihtiyaçlar ile sosyal medya bağımlılık düzeyleri arasında negatif bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur. 

Araştırmada ayrıca salgın sürecinde sosyal medya bağımlılık düzeylerinde artış olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Bu sonuçlara ek olarak sosyal medya bağımlılık düzeyinin kadınlarda ve gençlerde daha 

yüksek olduğu belirlenmiştir. 

Bilgin (2018)’in ergenlerde sosyal medya bağımlılığı ve psikolojik bozukluklar arasındaki ilişkiyi 

araştırdığı çalışmasına 583 ergen katılmıştır. Araştırma sonuçları sosyal medya bağımlılığı ve 

psikolojik bozukluklar arasında pozitif ilişki olduğu göstermektedir. Ayrıca sosyal medya bağımlılığı 

ile en yüksek ilişki gösteren değişkenler sosyal medya günlük kullanım süresi ile birlikte psikotizm, 

paranoid düşünceler, fobik anksiyete ve öfke-düşmanlık duygularının olduğu belirlenmiştir. 

Güney ve Taştepe (2020) ergenlerin sosyal medya bağımlılık düzeylerini incelemek amacıyla bir 

araştırma yapmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu bir lisenin farklı kademelerinde eğitim gören 500 

öğrenci oluşturmaktadır. Çalışma sonuçları ergenlik dönemindeki bireylerin çoğunun orta düzeyde 

sosyal medya bağımlısı olduğunu göstermektedir. Ayrıca kadınları erkeklere oranla sosyal medya 

bağımlılık düzeylerinin daha yüksek olduğu sonucuna varılmıştır.  
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Bilgilier (2018) yaptığı çalışmada üniversite öğrencilerinin sosyal medya kullanımı ile sosyal medya 

bağımlılık düzeylerini belirlemeye çalışmıştır. Çalışmaya 436 üniversite öğrencisi katılmıştır. 

Araştırma sonuçlarına göre sosyal medya bağımlılık düzeyinin yaş, öğrenim türü, sınıf düzeyi, gelir, 

internete girilen ortam değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. İnternette bağlı kalma 

süresi ile sosyal medya bağımlılık düzeyi arasında ise anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Bu sonuca 

göre internete bağlı kalınan süre arttıkça sosyal medya bağımlılık düzeyinde de artış olduğu 

söylenebilir. Ayrıca kadınların erkeklere göre sosyal medya bağımlılığı düzeyleri daha yüksek 

bulunmuştur. 

Özgür-Güler, Veysikarani ve Keskin (2019) üniversite öğrencilerinin sosyal medya bağımlılığı üzerine 

yaptıkları araştırmaya örneklem grubu olarak 300 üniversite öğrencisini dahil etmişlerdir. Araştırma 

sonuçları öğrencilerin sosyal medyayı en fazla bilgi edinmek ve sohbet etmek için kullandıklarını 

göstermiştir. Ayrıca sosyal medya hesabı sayısı ile sosyal medya bağımlılık düzeyi arasında anlamlı 

bir farklılık görülmüştür. Sosyal medya hesabı sayısı arttıkça sosyal medya bağımlılık düzeylerinin 

yükseldiği sonucuna varılmıştır.  

Ekşi, Turgut ve Sevim (2019) sosyal medya bağımlılığı ve öz-kontrol ilişkisinde genel erteleme 

davranışlarının aracı rolü üzerine bir çalışma yapmışlardır. Araştırma sonucunda öz kontrolün sosyal 

medya bağımlılığına doğrudan etkisinin yüksek olduğu, öz kontrolü zayıf olan bireylerin genel 

erteleme davranışlarını gösterme eğilimine girdiği, öz kontrolü düşük ve genel erteleme davranışları 

içindeki bireylerde sosyal medya bağımlılığının da geliştiği görülmüştür. 

Şahin ve Kumcağız (2017)’ın narsisizm ve benlik saygısı ile sosyal medya bağımlılığı arasındaki 

ilişkiyi incelediği araştırmasının çalışma grubunu 520 meslek yüksekokul öğrencisi oluşturmuştur. 

Araştırma sonuçları, sosyal medya ile benlik saygısı arasında istatistiksel olarak negatif yönde anlamlı 

bir ilişki olduğunu, fakat sosyal medya bağımlılığı ile narsisizm arasında pozitif yönde anlamlı bir 

ilişki olduğu ortaya koymuştur. 

Demir ve Kumcağız (2019) yaptıkları çalışma ile üniversite öğrencilerinin sosyal medya bağımlılığını 

farklı değişkenler açısından incelemişlerdir. Araştırmaya 374 üniversite öğrencisi katılmıştır. 

Araştırmada öğrencilerin sosyal medya bağımlılıklarının cinsiyetlerine göre farklılaşmadığı, akademik 

başarısı yüksek olan öğrencilerin sosyal medya bağımlılıklarının düşük olduğu, kullanım süresi fazla 

olanlar ile sosyal medyayı video/müzik indirmek amacıyla kullananların bağımlılık düzeylerinin 

yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca sosyal medyadan zarar gördüğünü belirten katılımcıların 

bağımlılık düzeylerinin zarar görmediğini belirtenlere göre anlamlı düzeyde yüksek olduğu 

saptanmıştır. 

Baş ve Diktaş (2020) araştırmalarında sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sosyal medya bağımlılığına 

ilişkin durumlarını ortaya koymayı amaçlamışlardır. Araştırma sonuçları erkek öğrencilerin kadın 

öğrencilere, 1. Sınıf öğrencilerinin de diğer sınıf düzeyindeki öğrencilere oranla sosyal medya 

bağımlılık düzeylerinin daha yüksek olduğunu ortaya koymuştur. Sosyal medyayı kullandıkları araç ve 

gelir durumu değişkenine göre sosyal medya bağımlılığı arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. 

Ayrıca öğrencilerin sosyal medyayı en fazla eğlence ve arkadaşlarının neler yaptıklarını öğrenmek 

amacıyla kullandıkları belirlenmiştir. 

Kovan ve Ormancı (2021) üniversite öğrencilerinin sosyal medyadaki gelişmeleri kaçırma korkusu ile 

sosyal medya bağımlılığı arasındaki ilişkiyi araştırmışlardır. Araştırma sonuçları sosyal medya 

bağımlılığı ile sosyal medyadaki gelişmeleri kaçırma korkusu arasında pozitif düzeyde anlamlı bir 

ilişki olduğunu göstermektedir. Ayrıca yaş, fakülte, sosyal medya kullanım süresi ve amacı ile sosyal 

medya bağımlılık düzeyinde anlamlı bir farklılık bulunurken cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir 

farklılık bulunmamıştır.  

Bilgin, Şahin ve Togay (2020) yaptıkları çalışma ile ergenlerde sosyal medya bağımlılığı ile ebeveyn-

ergen ilişkisini incelemişlerdir. Araştırmaya 583 ergen katılmıştır. Araştırma sonuçları aile genel stres 

düzeyi, okulla ilgili çatışma düzeyi ile sosyal medya bağımlılık düzeyi arasında pozitif bir ilişki 

olduğu bulunmuştur. Bu sonuca göre ailede genel stres düzeyinin veya okulla ilgili çatışma düzeyi 

arttıkça sosyal medya bağımlılığı düzeyinin de arttığı söylenebilir. 
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Doğrusever (2021) ergenlerin sosyal medya bağımlılık düzeylerini farklı demografik değişkenler 

açısından incelemiştir. Araştırma sonuçları ergenlerin sosyal medya bağımlılık düzeylerinin sosyal 

medyayı kullanım sürelerine, sahip oldukları sosyal medya hesabı sayısına ve sosyal medya kullanım 

amaçlarına göre farklılaştığını göstermiştir. Bunlara ek olarak cinsiyet, akademik başarı düzeyi, okul 

türü ve devam ettikleri sınıf düzeyi değişkenlerine göre sosyal medya bağımlılık düzeyleri arasında 

anlamlı farklılıklar belirlenmemiştir. Ayrıca araştırmaya katılan öğrencilerin %20’sinin sosyal medya 

bağımlısı olduğu görülmüştür. 

Yukay-Yüksel, Çini ve Yasak (2020)’ın sosyal medya bağımlılık düzeyleri üzerine yaptıkları 

çalışmaya 531 genç yetişkin katılmıştır. Araştırma sonuçları erkeklerin kadınlara, bekarlarında evlilere 

göre sosyal medya bağımlılığı düzeylerinin daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte 

günlük internet kulanım süresi arttıkça sosyal medya bağımlılığı artarken, yaş arttıkça bağımlılık 

düzeyinin azaldığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca sosyal medya bağımlılığı puanları ile yaşam doyumu 

puanları arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur.    

Balcı, Karakoç ve Öğüt (2020) yaptıkları çalışmada sağlık çalışanlarının sosyal medya bağımlılık 

düzeyleri ile benlik saygısı arasındaki ilişkiyi belirlemeyi amaçlamıştır. Araştırma sonuçları 

katılımcıların orta düzeyin altında sosyal medya bağımlısı olduğunu, cinsiyet değişkenine göre sosyal 

medya bağımlılığı arasında anlamlı bir farklılık olmadığı, yaş arttıkça bağımlılık düzeyinin azaldığını 

göstermektedir. Ayrıca günlük sosyal medya kullanım süresindeki artışın sosyal medya bağımlılık 

riskini arttığı belirlenmiştir. Bunlara ek olarak araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının yaptığı işi 

yeterli görme, kendinle barışık olma, kendini değerli görme ve memnun olma, kendi kişisel değerini 

önemseme, kendini birçok konuda yetenekli ve başarılı bulma düzeyi arttıkça sosyal medya 

bağımlılığında bir azalma olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. 

Bayhan (2020) yaptığı çalışma ile lise öğrencilerinin sosyal medya bağımlılığı ile siber zorbalık ve 

siber mağduriyet deneyimleri arasındaki ilişkiyi belirlemeyi amaçlamıştır. Araştırmanın örneklem 

grubunu farklı sınıf düzeylerinde öğrenim gören 336 lise öğrencisi oluşturmuştur. Araştırma sonuçları 

örneklem grubunun %40’ının yüksek düzeyde sosyal medya bağımlısı olduğunu ortaya koymaktadır. 

Bu sonuca ek olarak sosyal medya bağımlılık düzeyleri ile siber zorbalık ve siber mağduriyet 

düzeyleri arasında pozitif bir ilişki olduğu bulunmuştur.  

Akbaş-Coşar ve Gedik (2021) yaptıkları bir çalışma ile sosyal medya bağımlılığı ve akademik 

erteleme davranışları arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Araştırmanın çalışma grubu 1006 öğretmen 

adayından oluşmaktadır. Araştırma sonuçları katılımcıların sosyal medya bağımlılık düzeylerinin az 

olduğunu, cinsiyet, sınıf düzeyi ve sosyal medyaya bağlandıkları ortam değişkenleri ile sosyal medya 

bağımlılık düzeyi arasında anlamlı bir farklılık olmadığını fakat sosyal medya kullanım sıklığı, sosyal 

medya kullanım yılı, aile gelir durumu ve öğrenim gördüğü bölüm ile sosyal medya bağımlılık düzeyi 

arasında anlamlı farklılıklar olduğunu göstermektedir. Ayrıca sosyal medya bağımlılığı yüksek olan 

bireylerin daha fazla akademik erteleme davranışı sergilediği görülmüştür. 

Tekin (2019) ise yapmış olduğu çalışma ile sosyal medya bağımlılığı ile genel erteleme davranışı 

arasındaki ilişkiyi belirlemeyi amaçlamıştır. Araştırmaya farklı liselerde görev yapan 100 öğretmen 

katılmıştır. Araştırma sonuçları katılımcıların yarısından fazlasının orta ve yüksek derecede sosyal 

medya bağımlısı olduğunu, sosyal medya bağımlılık seviyeleri ile genel erteleme davranışı eğilimleri 

arasında pozitif yönde güçlü bir ilişki olduğunu göstermiştir. Ayrıca cinsiyet değişkeni ile sosyal 

medya bağımlılığı arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. 

İliş ve Gülbahçe (2019) yaptıkları çalışmada sosyal medya bağımlılığı ile iletişim becerileri arasındaki 

ilişkiyi incelemiştir. Araştırmanın örneklem grubu 385 yüksek öğretim öğrencisinden oluşmaktadır. 

Araştırma sonuçları katılımcıların sosyal medya bağımlılığının orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. 

Ayrıca araştırma sonucunda sosyal medya bağımlılığı ve iletişim becerileri arasında ters yönde anlamlı 

bir ilişki bulunmuştur. 
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Sonuçlar  

Araştırma sonuçları katılımcıların sosyal medyayı gündemi takip etmek, boş zamanlarını 

değerlendirmek, video izlemek, müzik dinlemek, mesajlaşmak, yeni insanlarla tanışmak, alış-veriş 

yapmak, oyun oynamak, paylaşımlarda bulunmak, araştırma yapmak, sevdiği ünlüleri takip etmek, 

arkadaşlarını bulmak gibi farklı sebeplerle yoğun olarak kullandıklarını göstermektedir. Yurtiçinde 

yapılan çalışmaların genelinde katılımcıların düşük seviyede sosyal medya bağımlılığına sahip olduğu 

görülmektedir (Akbaş-Coşar ve Gedik, 2021; Aktan, 2018; Ekşi, Turgut ve Sevim, 2019; Üstündağ, 

2022). Bu sonuçların aksine sosyal medya bağımlılığının orta düzeyde (İliş ve Gülbahçe, 2019; 

Kalafat-Çat, Koçak ve Toprak, 2021; Koçak ve Traş, 2021) ve yüksek düzeyde (Bayhan, 2020; Döş ve 

Özşahin, 2019) olduğunu gösteren çalışmalarda vardır. Ayrıca çalışma sonuçlarının geneline 

bakıldığında sosyal medya bağımlılık düzeyi ile cinsiyet değişkeni arasında anlamlı farklılık 

olmadığını ortaya koyan çalışmalar daha fazladır (Balcı ve Baloğlu, 2018; Balcı, Karakoç ve Öğüt, 

2020; Demir ve Kumcağız, 2019; Doğrusever, 2021; Kovan ve Ormancı, 2021; Su-Topbaş ve Karatay, 

2021; Tekin, 2019). Fakat literatürde erkek katılımcıların (Baş ve Diktaş, 2020; Çiftçi, 2018; Yukay-

Yüksel, Çini ve Yasak, 2020) ve kadın katılımcıların (Bozkurt ve Bozkurt, 2022; Güney ve Taştepe, 

2020) sosyal medya bağımlılığı düzeylerinin daha fazla olduğunu gösteren çalışmalarda vardır. Bu 

sonuçlara ek olarak sosyal medyada geçirilen zaman ile sosyal medya bağımlılığı arasında pozitif bir 

ilişki olduğunu ortaya koyan birçok çalışma mevcuttur. Her çalışmada olduğu gibi bu çalışmada da 

bazı sınırlılıklar mevcuttur. Araştırma sosyal medya bağımlılığı üzerine yapılan ulusal çalışmalarla 

sınırlıdır. İleride aynı konuda dünyanın farklı ülkelerinde yapılan araştırmalar incelenerek yeni 

çalışmalar yapılabilir.  
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Introduction 

Today, the internet is used as a new communication technology because it eliminates the distances 

between people, saves people time and provides convenience in communication. These new 

communication technologies not only trigger social, cultural, economic and political transformations, 

but also cause radical changes in the lifestyles of individuals (Çömlekçi and Başol, 2019). Because, 

the technological developments have eliminated the possibility of an event happening in any part of 

the world to be limited only there. Developing communication technologies have also removed 

borders in economic, political and social fields.  

There is an increase in the number of applications that can work over the internet for different needs 

every day. Since these applications are easily accessible and save time, people meet almost all their 

needs over the internet. It is known that especially young people use the internet intensively to connect 

to social media (Baz, 2018). In this time period, where we live the most widespread period of the 

communication network, the social media network provided by the internet has established a virtual 

world by attracting almost all people. Social media, which is a virtual communication environment, 

has become the daily life itself rather than being a communication medium. Social media, which has 

become an almost obligatory habit for many users, brings together large masses of people from every 

society, every culture and almost every segment of socialization (Çalışkan & Mencik, 2015). 

Social Media 

In its most general definition, social media are platforms that offer users the opportunity to share their 

thoughts and communicate with each other. The increase in the number of internet users day by day 

has also increased the number of social media platforms. The social media era, which started with the 

first e-mail sent in 1971, moved to a very different point with the emergence of the world wide web in 

1991. Founded in 1995 to find former classmates, classmate.com has made it possible for people to 

conduct their social relationships on a digital platform. The founding of Wikipedia in 2000, Friendster 

in 2002, MySpace in 2003, Facebook in 2004 and Youtube in 2005 were influential in the acceleration 

of socialization in the digital environment. Applications such as Instagram, Twitter, Pinterest, 

Foursquare, Tik Tok, Flickr, Spotify, Whatsapp, Snapchat, which were founded in the following years, 

have been social media platforms that bring people together for different purposes. 

Today, the use of social media is quite high in our country as well as all over the world. According to 

the "Digital 2022" report prepared by We Are Social company in 2022, the number of active social 

media users in our country constitutes 80.8% of the total population. According to the same report, 

while the average daily social media usage time of people using the internet is 2 hours and 27 minutes 

in the world, it is about 3 hours in our country. The average number of social media platforms that a 

person actively uses each month in our country is 8. These results reveal the frequent use of social 

media. 

Studies have shown that individuals use social media to follow the agenda (Yavuz, 2020), to share 

(Radmard at al., 2020), to spend their spare time (Yıldız and Demir, 2016), to conduct research and 

obtain new information (Çalış-Duman and Aksoğan, 2018; Koçer, 2012), for entertainment (Mert-

Karadaş at al., 2021) and to communicate (Eroğlu and Yıldırım, 2017; Şahin, Kaynakçı and Aytop, 
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2016) reveals that they are frequently used. In addition, the most used social media platforms in the 

researches are Facebook (Aksu, 2017; Buluk, Eşitti and Boz, 2017), Instagram (Akyürek, Kars and 

Bumin, 2020; Bilge, Baydilli and Şifa-Göktaş, 2020; Er, Yıldız and Güzel, 2019), Whatsapp 

(Akyürek, Kars and Bumin, 2020; Çalış-Duman and Aksoğan, 2018; Sağar, 2019), Tik Tok (Erendağ-

Sümer, 2017; Üstündağ, 2022). 

Social media is an interactive public relations tool used not only for individual use but also by 

companies. Users can share their experiences about products and services through social media. These 

shares are not only positive, but also include negative thoughts. For this reason, businesses taking part 

in social media should perceive these opportunities and threats correctly and continue their activities in 

this direction. In this sense, social media plays a guiding role for businesses and customers. 

Today, social media has gone far beyond being a platform used only for communication purposes. 

Now, social media tools meet almost every need such as getting information, having fun, shopping. 

The important advantages of social media are that it can be accessed much more easily than other 

media tools, that it can bring large communities together, and that it is independent of time and place. 

In addition to all these positive aspects, there are also some negative aspects of using social media. 

One of these negative aspects is undoubtedly social media dependence. 

Social Media Dependence  

Social media dependence has become a subject that has started to be discussed a lot today, when the 

use of social media is extremely intense. Considering that there may be intense social media use 

among young people and the possibility of developing social media dependencein parallel, social 

media addiction emerges as an important issue. Before defining social media dependence, it is 

necessary to explain the concept of dependence. Dependence is a situation in which withdrawal 

symptoms occur when a substance is taken in increasing amounts as a result of tolerance, its intake is 

reduced or stopped (Toker-Uğurlu, Balcı-Şengül and Şengül, 2012). It is often used to express 

physical attachment to a substance. Social media dependence in its most general form; it can be 

defined as spending too much time on social media platforms and using them excessively (Aktan, 

2018; Deniz and Gürültü, 2018). The increasing use of social media, especially in recent years, has 

brought social media dependence with it. The excessive use of social media, which is used as a means 

of entertainment and leisure for people of all ages, is defined as social media dependence. The 

symptoms of social media dependence are as follows: 

Desire to be constantly online 

Heavy use of social media platforms 

Focus on social networks, even in social settings 

Avoiding face-to-face communication 

Damage to daily life and social relationships 

Feeling restless and deprived when staying away from social media 

The desire to share every moment of life and all activities on social networks 

The urge to compare one's own life with those followed on social media 

Observing a few of these symptoms in individuals and the feeling of deprivation experienced 

especially when staying away from social media can indicate social media dependence. 

Studies show that social media dependence causes many problems. Social media dependence; it is 

known that it causes a decrease in sleep quality (Akbaş-Güneş at al., 2018), an increase in academic 

procrastination behaviors (Gür at al., 2018), social exclusion (Kaşıkçı, Denli and Güney-Karaman, 

2021), development of psychological symptoms (Karadağ and Akçınar, 2019), depression (Dikmen, 

2021), and a decrease in academic achievement (Büyükgebiz-Koca and Tunca, 2020). 
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Results  

Technological developments in recent years and the widespread use of the internet all over the world 

have provided the opportunity for interactive communication between people. Developments in the 

field of communication have revealed a new type of media called social media. Social media 

platforms, which individuals use for different purposes, reach large masses and bring together people 

from all walks of life. Social media, which has such a wide usage area, has come to affect all areas of 

life. Social media, which has started to replace classical communication tools and face-to-face 

communication, has also caused changes in the behavior of individuals. Social media platforms offer 

individuals the opportunity to communicate with each other more cheaply, easily and quickly. It has 

facilitated communication by eliminating time and space boundaries. Besides these advantages, there 

are also some negative aspects. Social media dependence is one of the most important of these 

negativities. Excessive use of time spent on social networks is called social media dependence due to 

the lack of control. Social media dependence, which brings many mental problems, has been the 

subject of many studies. Studies show that social media dependence is widespread, especially among 

young people.  
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ÖZET   

Türk Sanatında hayvan figürleri Orta Asya Türklerinden beri süslemelerde kullanılmıştır. Çini-

seramik sanatında Selçuklu ve Osmanlı Dönemlerinde bu figürlerinin yoğun kullanıldığı 

görülmektedir. Özellikle İslamiyet öncesi Türk topluluklarında, çeşitli hayvanların insanların türediği 

hayvan- ata veya hayvan - ana olarak kabul edilmeleri koruyucu ruh olduklarına inanılması bir çok 

alanda olduğu gibi sanat alanında da etkili olmuştur. Çini ve seramik eserlerde hayvan figürleri 

özellikle Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde görülmektedir. Selçuklularda sembolik anlam taşıyan 

bazı hayvan figürleri buna benzer özelliklerini devam ettirmiştir. Osmanlı döneminde İznik ve 

Kütahya çini-seramiklerinde görülen hayvan figürleri tek olarak ve ya çoklu av sahneleri şeklinde 

kullanılmışlardır. Araştırmada seramik tabaklarda tek olarak kullanılmış at figürleri incelenmiş ve 

kompozisyonları karşılaştırılmıştır. Kompozisyonlarda görülen at figürleri ana motif olarak daha çok 

bitkisel yardımcı motiflerle işlenmişlerdir. 

Bu çalışmada konuyla ilgili yazılı ve çoğunlukla görsel kaynaklardan yapılan araştırmalar yer 

almaktadır. Ayrıca bu çalışmada araştırılan örnekler, motifler ve kompozisyonlar açısından ele 

alınarak fotoğraf ve çizimlerle desteklenmiştir. Çalışmanın konuya ilgi duyan araştırmacılara kaynak 

olması düşünülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: At figürü 1, At motifi 2, Hayvan motifi 3, Seramik Tasarım 4.  

 

ABSTRACT 

Animal figures in Turkish Art have been used in ornaments since Central Asian Turks. It is seen that 

these figures were used intensively in the Seljuk and Ottoman Periods in tile-ceramic art. Especially in 

pre-Islamic Turkish communities, the belief that various animals are considered as the animal-ancestor 

or animal-mother from which people are descended and the belief that they are protective spirits has 

been effective in the field of art as well as in many other fields. Animal figures in tile and ceramic 

works are seen especially in the Seljuk and Ottoman periods. Some animal figures with symbolic 

meaning in Seljuks continued their similar features. In the Ottoman period, the animal figures seen in 

Iznik and Kütahya ceramics were used as single or multiple hunting scenes. In the research, single 

horse figures on ceramic plates were examined and their compositions were compared. The horse 

figures seen in the compositions are mostly embroidered with herbal auxiliary motifs as the main 

motif. 

In this study, there are researches made from written and mostly visual sources on the subject. In 

addition, the samples investigated in this study were handled in terms of motifs and compositions and 

supported by photographs and drawings. The study is intended to be a resource for researchers 

interested in the subject. 

Keywords: Horse figure 1, Horse motif 2, Animal motif 3, Ceramic Design 4. 
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GİRİŞ 

Asya’da yaşayan Türklerin hayatları savaş ve avcılıkla geçmiştir. Dolayısı ile bu göçebe ve sanat 

seven toplum, hayvanları daha yakından tanıyarak, resmetmeye ve onlara anlamlar yüklemeye 

çalışmışlardır. Yaşayış biçimleri ve inanışları gereği hayvan figürü iyi ruh, kötü ruh, koruyucu ruh, 

dini törenlerde kurban edilen, kutsal, uğur getiren, güç veren, yol gösteren, hayatın anlamını kavramak 

için yardımcı olan gibi çeşitli görevler üstlenmiştir. Bu düşünce ile gelişen hayvan betimlemeleri 

“hayvan üslubu” olarak bilinmektedir. Hayvanlar ile ilgili figürler-betimlemeler fantastik-efsanevi 

yaratıklar, avcı-av hayvanları ve evcil hayvanlar olarak gruplandırılabilir (Turan Bakır, 2004). 

Hayvan üslubunda betimlenen hayvanlar arasında simurg, sfenks ve grifon gibi fantastik-efsanevi 

hayvanlar, aslan, koç, geyik, kuş, maymun, at, tavşan, koyun, tilki gibi doğada görebildiğimiz birçok 

hayvan bulunmaktadır.  

Göçebe topluluklarda insanlar ile temas halinde olan en önemli hayvanlardan biri olan atın Türklerde 

önemli bir yeri vardır. Yaşanılan hayatın gereği olarak insanlar, atla devamlı münasebette olmak 

zorunda kalmışlar, her türlü faaliyet ve amaçlarında attan yararlanmışlardır.  

Kaynaklar Türklerin at yetiştiriciliği ile uğraştıkları ve yetiştirdikleri atları komşu ülkelere satarak 

geçimlerini kazandıkları anlatılmaktadır. Türklerin atlarla olan ilişkisi ile ilgili bazı söylemler vardır. 

Örneğin; “at Türk’ün kanadıdır”, “at, başka bir kavmi sadece sırtında taşır, fakat Hun kavmi at sırtında 

ikamet eder”, “Türkler sanki at üstünde doğmuşlardır, yerde yürümesini bilmezler”, Avrupalılar 

Hunlar için  “ata yapışık kavimler” demişlerdir.  Ayrıca atın eti de Türkler için çok önemli olmuş ve 

seçkin misafirlere en iyi yemek olarak haşlanmış at eti ikram edilmiştir. Osmanlılar devrinde de ata 

karşı derin sevgi ve saygı devam etmiştir  (Başbuğ, 2012:285). 

Türk sanatında çadırlardan, saray duvarlarındaki çinilere, seramik biblolardan, metal işlerine, 

tekstillerde ve daha bir çok alanda at figürü hep konu edilmiştir, kullanılmıştır. 

Bu araştırmada Osmanlı dönemi seramiklerinde görülen at figürleri incelenmiştir. Osmanlı dönemi 

seramikleri İznik, Kütahya ve Çanakkale seramikleri olarak incelenebilir. İznik ön planda gibi görünse 

de, Kütahya ile birlikte saray için eş zamanlı üretimlerde bulunmuşlardır. İznik üretimi yavaşlayıp 

saray desteği bitince Kütahya da ki üretim halka yönelik olarak devam etmiştir. Araştırmada 14 adet 

16.-17. yüzyıllara tarihlenen İznik üretimi, 1 adet 18. yüzyılda üretilen toplam 15 adet sır altı dekorlu 

at figürlü tabak yer almaktadır. 

Araştırmada kitap, müze ve müzayede evlerinin katalogları kaynak olarak kullanılmıştır. Daha önce 

bir kaynakta bir arada bulunmayan bu eserler burada bir arada sunulmaktadır. Bu eserlerin bir arada 

görülmesi, incelenmesi ve karşılaştırılması mümkündür. 

 

Osmanlı Dönemi Seramikleri 

Anadolu topraklarında Selçuklular, Beylikler ve Osmanlılar hüküm süren Türk topluluklarıdır. Tüm 

bu kültürler ve fazlası Anadolu topraklarında çeşitliliğin oluşmasını sağlamıştır. Her kültürün 

sanatında önceki kültürlerin izi görülmüş, eklenerek büyümüş ve zenginleşmiştir. Osmanlı Dönemi 

çini ve seramik sanatı deyince İznik ve Kütahya ilk akla gelen üretim merkezleridir ve bu iki merkezi 

halk sanatıyla ünlü Çanakkale izler.  

İznik'te seramik üretiminin tarihi M.Ö. 4. yüzyıla kadar uzanmaktadır Mezopotamya, Mısır ve Orta 

Asya'da görülen seramik üretim geleneklerinin, İznik seramik üretiminde etkili olduğu 

düşünülmektedir. Ancak, İznik 15. yüzyıl ortalarından itibaren, özellikle teknolojide yaşanan 

değişimle birlikte kendini göstermiştir. Osmanlı döneminde üretilmiş ve günümüze kalmış İznik 

çinileri, genellikle, kırmızı çamur ve beyaz fritli çamur ile üretilenler olmak üzere iki ana grupta 

incelenmektedir. Daha çok günlük kullanıma yönelik olarak, 14. yüzyıldan 15. yüzyıla kadar olan 

dönemde kırmızı çamurdan üretilmiş seramiklerde astar ve astar kazıma dekoru ile renkli sırların 

kullanıldığı görülmektedir. Bu teknikler, Osmanlı seramik sanatının Selçuklu seramik sanatı ile olan 

bağlantısını ortaya koymaktadır (Gökçe, 2014:44). 
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Diğer bir grup olan beyaz fritli çamur ile üretilen İznik çinilerini bu denli ilgi çekici kılan ise 

bünyesidir. Bünye, öğütülmüş kuvars, frit ve az oranda plastikliği arttıran kilden oluşmaktadır. İznikli 

ustaların, ortaya koydukları ürünleri dışında, bilgi edinilecek pek fazla yazılı kaynak bıraktıkları 

söylenemez. İznik çinilerinde kullanılan bünye, hazırlanan boyalar ve sır ile birlikte, kullanılan renkler 

ve motifler asıl ilgiyi çeken özelliklerdir. Derin kâseler, ayaklı büyük kaplar, yayvan ve geniş kenarlı 

tabaklar, kenarları dilimli tabaklar, sürahiler, vazolar, kavanozlar ve kandiller, İznik çinilerinde dikkati 

çeken biçimlerdir. Atasoy ve Raby (1989), İznik çinilerinde görülen üslupların genel olarak dört 

evrede incelenebileceğini ve bunun da birbirini takip eden dört ayrı saltanat devrine denk geldiğini 

belirtirler. Bu evreler, Fatih Sultan Mehmed'in saltanatının son on yılı (1451-1481), Sultan II. Bayezid 

devri (1481-1512), Sultan I. Selim devri (1512-1520) ve Kanuni Sultan Süleyman’ın (1520-1566) 

saltanatının ilk on yılıdır (Atasoy&Raby 1989). 

Osmanlı Döneminde İznik’den sonra etkin olan ikinci üretim merkezi Kütahya olduğu bilinmektedir. 

Kütahya sahip olduğu zengin kil yatakları nedeniyle Frig, Helenistik, Roma ve  Bizans dönemlerinde 

seramik üretiminde önemli rol oynamıştır ve günümüzde de üretim yoğun olarak devam etmektedir.  

İznik’de olduğu gibi, günlük kullanıma yönelik olarak, 14. yüzyıldan 15. yüzyıla kadar olan dönemde 

kırmızı çamurdan üretilmiş astar ve astar kazıma dekoru ile renkli sırların kullanıldığı seramikler 

Kütahya’da da üretilmişlerdir.  

15. yüzyılın sonları ile 16. Yüzyılın başlarından itibaren çini ve seramik yapımında kullanılan silisli 

(fritli) beyaz hamur İznik ile aynı dönemde Kütahya’da kullanılmıştır. 15-16 yüzyıl seramiklerine ait 

az çok bilgi olsa da 16.-17. yüzyıllarda üretilen seramikler ile ilgili yazılı kaynak bulunmamaktadır. 

Bu sebeple bu dönemlerde üretilen çini-seramikler daha çok İznik yapımı kabul edilmişlerdir. Ancak 

Kütahya’da kazılarda çıkan döneme ait parçalar üretimin olduğunun bir kanıtıdır (Bilgi, 2005). 

Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde İznik ve Kütahya tabaklarının bir geçit töreninde beraber 

sergilendiğini, 1671 yılında Kütahya’yı ziyaret ettiğinde 34 atölye olduğunu İznik’te ise sadece 9 çini 

atölyesi kaldığını ve Kütahya çinilerinin güzelliğinden bahsetmiştir. İznik’teki üretime destek veren 

Kütahya çini atölyeleri İznik’teki üretim düşmeye başladığında ise canlılığını korumaya devam 

etmiştir (Bilgi, 2005)..  

Kütahya çini-seramiklerinin dekorlarında mavi, siyah, kırmızı, yeşil, kahverengi, mor ve sarı renk 

görülmektedir. Formlar ise günlük kullanıma yönelik olarak çok çeşitli üretilmişlerdir. Üretilen 

formlara örnek olarak tabak, fincan, zarf, bardak, çay tabağı, kase, sahan, sürahi, şişe, biblo, duvar 

süsü, vazo, ibrik, baharatlık ve buhurdanlık v.b gibi sayılabilir. 

 

Türklerde At Figürü  

Orta Asya’da Türk toplulukları avcı ve göçebe yaşam sürmüşlerdir. Tanrılar, ruhlar, insanlar 

arasındaki ilişkiye dayalı inanç sistemleri vardı. Hayvan figürü bu sistem içinde, iyi ruh, kötü ruh, 

koruyucu ruh, dini törenlerde kurban edilen, kutsal, uğur getiren, güç veren, yol gösteren, hayatın 

anlamını kavramak için yardımcı olan gibi çeşitli görevler üstlenmiştir. Türk sanatında bu düşünce 

yapısı içinde Asya’da gelişen hayvan betimlemeleri, “Hayvan Üslubu” olarak bilinir (Turan Bakır, 

2004).  

 “Hunlar ve İskitler ile Avrupa'ya kadar yayılan bu üslup, Türklerin İslam'ı kabulünden 

sonra, Gaznelilerle Asya'nın güneyine; Abbasilerle başta Samarra olmak üzere 

Mezopotamya'ya, Büyük Selçuklularla İran, Irak ve nihayet Anadolu'ya kadar etkilerini 

göstermiştir. 10. Y.Y. 'dan 14. Y.Y. 'a kadar "hayvan üslubu" Türk-İslam sanatında önemli 

rol oynamıştır. Devamlı doğayı, en başta da hayvanları gözlemlemek gereken göçebe 

yaşamda, doğa güçleriyle ilgili olarak gelişen inançlar ve destanlarda, hayvanlar da birçok 

kavram ve değerin, çeşitli hayali olayların simgeleri haline gelmekteydiler. Bezemeler aynı 

zamanda böyle simgeleri içermekteydi. Orta Asya'daki göçebe Türklerin komşusu muazzam 

Çin kültürünün inanç temeli olan Budizm'de de her nasılsa böyle hayvan ve hayali destan 

yaratıklarından oluşan bir simgeler geleneği bulunmaktaydı. Bunun etkisi de onların hayal 

dünyasının hayvansal biçimlerle donatılmasını pekiştirmekteydi, yüzyıllar süren bu tür 
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adetler, zamanla dünya görüşü değişip geliştiği için eskisi gibi inanç yüklü olmasa da, halkın 

belleğinde yer etmiş olduğundan, en azından "folklorik özellik" niteliğinde devam 

etmekteydi. Böylece Türkler, hem süsleyici, hem koruyucu tılsımı olan bu simgeleri, yeni 

Müslüman kültürleri ile uzlaştırarak uzun süre korumuştu (Arık,2007:301).” 

 

Hayvanlar ile ilgili figürler fantastik-efsanevi yaratıklar, avcı-av hayvanları ve evcil hayvanlar olarak 

gruplandırılabilir. 

Türk mitolojisinde ölen yiğitler için tekrar hayata dönmeleri istenmiştir. Atlar savaşta bu yiğitlerin en 

yakınları olmuştur. Bunun için inanışa göre ölen yiğidi, atı diriltir veya diriltmek için elinden gelen her 

şeyi yapar yiğit ise ölürse atı ile birlikte gömülmek isterdi. At uçar, düşmanı yok eder. Bazen de bir at 

sahibinin ölüsünü beklerken diğeri de gerekli ilaçları getirmek için gidermiş. Türk destanlarında 

bunlar üzüntüler, sevgiler, arkadaşlıklar dile getirilerek anlatılırdı (Bingül, 2004).  

Göçebe topluluklarda insanlar ile temas halinde olan en önemli hayvanlardan biri olan atın Türklerde 

de önemli bir yeri vardır. Yaşanılan hayatın gereği olarak insanlar, atla devamlı münasebette olmak 

zorunda kalmışlar, her türlü faaliyet ve amaçlarında attan yararlanmışlardır. 

Şamanizm’de önemli bir rolü olan at gök tanrının sembollerinden birisi olarak önem kazanmış ve 

törenlerde şamanın gökyüzüne çıkacağı, kurban hayvanı olmasıyla bilinmektedir. Şaman at ile öteki 

dünyaya göçebildiği için ölümün sembolü olarak kullanılmıştır, nedeni ise ölüm sonrası yolculuk 

sırasında ölmüş olan kişinin bedenini taşıyarak bu dünyadan öteki dünyaya geçirmektedir. Tanrı katına 

çıkmak için yol kat eden at bu katta bulunmuş olduğu için kutsal bir hayvan sayılmaktadır. Bazı 

efsanevi anlatımlarda atın kanatlı olarak tasvir edilmesi göğe çıkma aracı olmasıyla ilgili inanıştan 

gelmektedir. Yapılan savaşlardaki yararları nedeni ile bu figür kuvvet ve kudretin simgesi olarak 

görülmektedir (Bingül, 2004). 

Şamanist törenlerde gök tanrıya kurban edilen at faydaları yüzünden kuvveti simgeleyen bir 

hayvandır. İslamiyet’ten sonra da kutsal anlatımlarına rastlanılmaktadır. Üzerinde benekler bulunan 

atın uğurlu sayıldığı bilinmektedir (Öncel, 2019). 

Türklerde İslamiyet’ten önce destanlar, yaşayış ve inanışlar gereği at önemli bir yere sahipti. Aynı 

zamanda Türk orduları, büyük ölçüde atlı birliklere dayanıyordu. At, binicisine son derece yüksek 

hareket, sürat ve manevra üstünlüğü sağladığından da büyük önem taşımaktaydı. Osmanlılar devrinde 

ata duyulan sevgi ve saygı, eski destani gelenekleriyle Anadolu ve İstanbul’da da devam ettirilmiştir. 

Bu dönemde önemli kişilerin atlarının mezarları bulunmaktadır.  Atların cenaze törenindeki yerleri de 

Osmanlılarda en eski Şamanizm devrinin geleneğine uygun olmuştur (Esin,2017).  

 

Osmanlı Seramiklerinde At Figürünün Kullanımı 

Türklerin farklı yaşayış biçimleri, farklı dini inanışları ve etkileşimde bulundukları farklı kültürler olsa 

da “at” her zaman Türk toplumunda önemli bir yere sahip olmuştur. Tek tanrılı dini kabul eden 

Türklerde tasvir yasağı sebebiyle daha çok bitkisel motiflere ağırlık verilmiş, hayvan ve insan figürleri 

kullanımı azalmıştır. Az da olsa hayvan ve insan figürleri stilize edilerek dini yapılar ve dini alanlar 

dışında görülmeye devam etmiştir.  

Çalışmada Osmanlı seramiklerinde görülen at figürlü örnekler incelenmiştir. Tarih boyu toplumların 

sanat eserleri incelendiğinde, daha önceki kültürlerin, inanışların, yaşadıkları coğrafyanın, önceki ve 

çevredeki sanat anlayışlarının izleri görülmektedir. Osmanlı dönemi seramiklerinde de Selçuklular ve 

Beylikler dönemi etkilerinden söz edilebilir. Örneğin Osmanlı dönemi seramiklerinde görülen tek at 

figürü gibi Selçuklu dönemi yıldız biçimli karo üzerinde de hareket halinde tek at figürü benzer 

şekilde kullanılmıştır. Bu figür Selçuklu ustasının harekete duyduğu ilgi ile gözlem gücünü ortaya 

koymaktadır (Resim 1). 
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Resim 1 Kubad Abad Büyük Saray, sıraltı dekorlu, tek at figürü (Arık &Arık, 2007:310) 

 

İncelenen seramiklerdeki atlar tek, hareketli at figürü ve üzerinde binicisi olan hareketli at figürü 

olarak iki grupta toplanabilir. At figürlerinin bazılarının kuyrukları bağlıdır. Türk sanatında, at 

figürlerinin çoğunlukla kuyrukları bağlı veya kesik olarak betimlenmiş olduğu görülmektedir.  

Kaynaklarda kahramanlık ve ya ölüm gelenekleri ile ilgili olarak atların kuyruklarının bağlandığı ya da 

kesildiği belirtilmektedir. Atların eğitilmeleri sırasında veya savaş sırasında manevra kabiliyetlerini 

engellememesi için kuyrukları bağlanmıştır.3 

Çalışmada yer alan tabaklarda görülen at figürleri tek haraketli at figürü (Resim 2-3-4-5-6-7-8-9-10-

11-12-13), binicisi olan hareketli at figürü (Resim 14-16-17) olarak iki ana grupta toplanabilir. Tek 

hareketli at figürlerinin hepsi hareket halinde ve binilmeye hazır eyerli olarak betimlenmişlerdir. At 

figürlerinin etrafında oluşan boşluklar serbest bitkisel motifler ile doldurulmuştur. Tabakların 

kenarlarında iki tip bordür deseni kullanılmıştır (Resim 18). Bir tabakta bordür yerine sadece çizgi 

vardır (Resim 17). Bordür desenlerinden birinde yapraklar ve penç motifi tekrar etmektedir. Diğer 

bordürde içinde yarım pençler bulunan üçgenimsi alanlar bir ters bir düz zikzak şeklinde 

yerleştirilmişlerdir. Atların etrafında sümbül, zambak, nergis, lale gibi kır çiçekleri yerleştirilmiştir. 

Bir tabakta atın etrafına bulut motiflerinden çıkan sarmaşık benzeri bir bitki ile bezeme yapılmıştır. 

Tabaklar desen açısından karşılaştırıldığında resim 2 – resim 3 ve resim 4 – resim 5 aynı atölyede 

üretilmiş ya da aynı şablon kullanılmış etkisi yaratmaktadır. Eyer tipleri, süslemeleri, atların oranları 

ve duruşları ufak farklılıklar göstermektedir.  

 
3 Detaylı bilgi için bakınız: Emel Esin, Türklerde Maddi Kültürün Oluşumu, Kabalcı Yayınevi, İstanbul 2006, 

s.272., Esin, E. (1965). The horse in Turkic art. Central Asiatic Journal, 167-227., Yılmaz, A., & Toraman, A. 

(2020). Türk Kültüründe At Kuyruğu Bağlama ve Kesme Geleneği Üzerine Bazı Tetkikler. History Studies 

(13094688), 12(3). Emel Esin, Türklerde Maddi Kültürün Oluşumu, Kabalcı Yayınevi, İstanbul 2006, s.272. 
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Resim 2 Tek at figürlü, sır altı dekorlu Osmanlı dönemi İznik seramik tabak (URL 1) 

 

Resim 3 Tek at figürlü, sır altı dekorlu Osmanlı dönemi İznik seramik tabak (Bilgi,  2009:312.) 

 

Resim 4 Tek at figürlü, sır altı dekorlu Osmanlı dönemi İznik seramik tabak (URL 2) 
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Resim 5 Tek at figürlü, sır altı dekorlu Osmanlı dönemi İznik seramik tabak (Bingül, 2004) 

 

 

Resim 6 Tek at figürlü, sır altı dekorlu Osmanlı dönemi İznik seramik tabak (URL 3) 

 

Resim 7 Tek at figürlü, sır altı dekorlu Osmanlı dönemi İznik seramik tabak (URL 4) 
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Resim 8 Tek at figürlü, sır altı dekorlu Osmanlı dönemi İznik seramik tabak (URL 5) 

 

 

Resim 9 Tek at figürlü, sır altı dekorlu Osmanlı dönemi İznik seramik tabak 

(URL 6) 

 

 

Resim 10 Tek at figürlü, sır altı dekorlu Osmanlı dönemi İznik seramik tabak (Atasoy&Raby, 

1989:283) 
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Resim 11 Tek at figürlü, sır altı dekorlu Osmanlı dönemi İznik seramik tabak (URL 7)

 

Resim 12 Tek at figürlü, sır altı dekorlu Osmanlı dönemi İznik seramik tabak (URL 8) 

 

Resim 13 Tek at figürlü, sır altı dekorlu Osmanlı dönemi İznik seramik tabak (URL  9) 

 

Binicisi olan at figürleri incelendiğinde iki İznik örneğin farklı olduğu görülmektedir. Resim 14 

Metropolitan Sanat Müzesi koleksiyonunda bulunmaktadır ve üzerindeki figür ile ilgili açıklama 

yoktur. 17. Yüzyılın ikinci yarısına tarihlenmiş bu tabakta benekli bir at ve üzerinde binicisi 



6th INTERNATIONAL EDUCATION AND INNOVATIVE SCIENCES CONGRESS 

(November 24-25, 2022 / Burdur Mehmet Akif Ersoy University) 
 

655 

görülmektedir. Başka bir araştırmada (Gökçe, 2014:45) bu dönem figürlü seramiklerin aynı döneme 

ait tek figür çalışmalarına benzetildiği belirtilmiştir.  

“17. yüzyıl başından kalan birçok tabakta, konu ve üslûp yönünden Kalender Paşa tarafından 

Sultan I. Ahmed için 1603-1617 yılları arasında hazırlanan albümdeki tek figür çalışmalarına 

benzer güzel insan tasvirleri görülmektedir. Sultan I. Ahmed Albümü’ndeki tek figür 

çalışmaları, birçoğu Avrupalılara satılmak üzere İstanbul’da saray dışından atölyelerde sipariş 

üzerine yapılmıştır. Bu tabakların, kıyafet albümlerinin üslûp özelliklerini yansıttığı 

düşünülmektedir. Tabaklarda görülen insan figürü tasvirlerinin en çok Sultan I. Ahmed 

Albümü’ne benzemesi de, minyatür üslûbunun çiniye etkisini vurguladığı söylenmektedir.”  

 

Resim 14- Resim 15 e bu savdan yola çıkarak bakarsak benzerlikler dikkati çekmektedir. 

 

Resim 14 Binicisi olan at figürlü, sır altı dekorlu Osmanlı dönemi İznik seramik tabak (URL 10) 

 

Resim 15  II. Osman, Türkiye'nin Doğal Figürleri Raynal Peintre, 1688 

 

Resim 16 da görülen tabak Ulusal Rönesans Müzesi’nde bulunmaktadır. At figürü üzerinde bir elinde 

mızrak bir elinde çubuk olan bir figür bulunmaktadır. Eserin açıklamasında binicinin ellerinin ve 

yüzünün siyah olduğu, esere ait daha önceki envanterlerde elinde pipo tutan bu karakterin bir avcı 

olabileceği belirtilmiştir. 
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Resim 16  Binicisi olan at figürlü, sır altı dekorlu Osmanlı dönemi İznik seramik tabak  (Hitzel & 

Jacotin, 2005:299) 

Resim 17, incelenen diğer eserlerden farklı olarak Kütahya üretimidir. Tabağın merkezinde hareket 

halinde bir at ve üzerinde elinde mızrak olan binicisi yer almaktadır.  Bu tabakta yer alan at figürü 

diğerlerine göre farklı orandadır. Atın gövdesi diğer atlardan daha büyük gövdesine oranla bacakları 

ve kafası daha küçüktür. Ayrıca bu tabakta merkezdeki figür etrafında bitkisel süsleme 

bulunmamaktadır. 

 

Resim 17 Binicisi olan at figürlü, sır altı dekorlu Osmanlı dönemi Kütahya seramik tabak  (Bilgi, 

2005: 112) 

 

 

 

Resim 18 Bordür çeşitleri 
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Resim 19 Resim 2-3 de yer alan at figürleri 

 

 

Resim 20 Resim 4-5 de yer alan at figürleri 

 

 

Resim 21 Resim 6-7 de yer alan at figürleri 

 

SONUÇ 

Orta Asya’da Türk toplulukları avcı ve göçebe yaşam sürmüşlerdir. Tanrılar, ruhlar, insanlar 

arasındaki ilişkiye dayalı inanç sistemlerinde hayvan figürü, iyi ruh, kötü ruh, koruyucu ruh, dini 

törenlerde kurban edilen, uğur getiren, güç veren, yol gösteren gibi çeşitli görevler üstlenmiştir. Türk 

sanatında bu düşünce yapısı içinde Asya’da gelişen hayvan betimlemeleri, “Hayvan Üslubu” olarak 

isimlendirilmiştir. Hayvan figürleri tüm sanat alanlarında kullanılmıştır. Bu hayvanlardan biri olan at, 

yaşayış ve inanç biçimlerinin de etkisiyle Türklerde her zaman çok önemli olmuştur.  
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Sanatta figür kullanımı tek tanrılı dini kabul eden Türklerde tasvir yasağı sebebiyle azalmış sekteye 

uğramıştır, daha çok bitkisel motiflere ağırlık verilmiştir. Az da olsa hayvan ve insan figürleri stilize 

edilerek dini yapılar ve dini alanlar dışında görülmeye devam etmiştir.  

Çalışmada incelenen at figürlü Osmanlı seramikleri İznik ve Kütahya’ da üretilmişlerdir. Bu 

seramikler sarayın gücünü kaybetmeye başladığı ve etkisinin azaldığı dönemde üretilmişlerdir. 

Örneklerde görülen at motifinin hareketi, daha önce aynı topraklarda üretilmiş olan Selçuklu dönemi 

örneği ile benzer şekildedir. Selçuklu dönemi örneğinde atın hareketinin (at yürüken/koşarken çapraz 

bacaklar hareket eder) doğru olduğu net şekilde görülmektedir, İznik ve Kütahya örneklerinde ise atın 

hareketi net olarak belli değildir. 

İncelenen 14 adet tabak İznik üretimidir ve 17 yüzyıla tarihlenmişlerdir. Tabaklar hareket halinde tek 

at figürlü ve binicisi olanlar olarak iki grupta toplanabilir. İznik üretimi olan tabakların merkezinde 

genellikle tek fırça darbesi kullanılarak çizilmiş ve stilize edilmiş figürler etrafında yine stilize edilmiş 

kır çiçekleri yer almaktadır. Bu tabakların hepsinde bordür deseni kullanılmıştır. Örneklerde o dönem 

üretilen tabaklarda sıklıkla görülen iki farklı bordür deseni yer almaktadır. Tabaklar 

karşılaştırıldığında iki tip at tipi dikkat çekmektedir biri açık renkli benekli-beneksiz, diğeri koyu 

renkli. Koyu renkli olanların yelesi ve kuyruğunda uçuşan tüyler görülmektedir.   Atların kuyrukları 

genelde bağlıdır ve hepsi binmeye hazır şekilde eyerlenmişlerdir. Ulaşılabilinen tek Kütahya üretimi 

örnekte at ve binicisi görülmektedir. Bu örnekteki at diğer örneklere göre daha büyük gövdeli ve 

gövdesine oranla daha küçük başlı ve bacaklıdır. Binicinin elinde mızrak bulunmaktadır. 

Çalışmada yer alan Resim 18-19-20-21 de tek olarak gösterilen figürlerin küçük farklılıklar ve 

benzerlikleri daha net görülmekte bu da bazı eserlerin aynı usta elinden çıkmış olabileceğini yada 

şablon kullanılmış olabileceğini göstermektedir. 

Bu çalışmada incelenen örnekler Osmanlının son dönemlerinde üretilmişlerdir. Bu dönemde üretilen 

seramikler daha çok yabancılara sipariş üzerine yapılmışlardır ve yurtdışına çıkarılmışlardır. 

Çalışmada yer alan eserler müze ve müzayede evlerinin kataloglarının taranması sonucu bir araya 

getirilmişlerdir.  
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MİMARİ YAPILARDA TASARIM ÖĞESİ OLARAK KULLANILAN SERAMİK 

TABAKLAR (BACİNİ) 

 

CERAMIC PLATES USED AS DESIGN ELEMENTS IN ARCHITECTURAL BUILDINGS 
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1Uşak Üniversitesi, 

0000-0003-3900-1804 

 

Üretildikleri dönemlerden itibaren seramik malzemeler birçok farklı alanda kullanılmaktadırlar. Sanat 

alanında, mimari yapıları süsleyen seramikler farklı dönemlerde, farklı bölgelerde çeşitli tekniklerle, 

farklı şekillerde üretilmişlerdir. Kaynaklarda özellikle tuğla, sırlı tuğla, mozaik, karo, fayans vb. gibi 

örnekler yer almaktadır. Seramik tabak ve ya kase denildiğinde akla daha çok kullanım seramiği 

gelmektedir. Oysa mimari yapıları süslemek amacıyla üretilmiş seramik tabaklar bulunmaktadır. Bu 

kullanım hakkında çok fazla kaynak yoktur. Araştırmanın konusu olan bu seramik tabaklar 

araştırmalarda, bacini ya da gömülü tabak olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Avrupa’da dini 

mimarilerde kullanılmış olan seramik tabaklar “bacini” olarak adlandırılmışlardır. Bacini, en bilinen 

anlamıyla mimari eserlerin çeşitli yerlerine süsleme ve renk katmak maksadıyla seramik kapların 

yerleştirilmesiyle elde edilen bir süsleme tekniğidir. Bu tabaklar arasında Yunanistan ve İtalya’daki 

mimari yapılarda kullanılmış Osmanlı dönemi seramikleri olması da ilgi çeken konulardan biridir. 

Seramik tabakların kullanım amacı dışında farklı bir şekilde mimari yapılarda süsleme amacı ile 

kullanılması araştırmanın konularından biridir. Bu konuyla ilgili yazılı ve görsel kaynaklardan yapılan 

araştırmalar bu çalışmada yer almaktadır. Ayrıca bu çalışmada bir uygulamacı olarak seramik 

tabakların farklı kullanım şekillerinin örneklerle sunulması amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Seramik tabak 1, Mimari Süsleme 2, Bacini 3, Seramik Tasarım 4.  

 

 

Ceramic materials have been used in many different areas since the time they were produced. In the 

field of art, the ceramics that adorn architectural structures were produced in different periods, in 

different regions, with various techniques and in different ways. In the sources, especially brick, 

glazed brick, mosaic, tile, tile and so on. examples are included. When it comes to ceramic plates or 

bowls, more usage ceramics comes to mind. However, there are ceramic plates produced to decorate 

architectural structures. There are not many resources on this usage. These ceramic plates, which are 

the subject of the research, appear as bacini or buried plates in researches. Ceramic plates used in 

religious architectures in Europe are called "bacini". Bacini, in its most known sense, is an 

ornamentation technique obtained by placing ceramic pots in order to add decoration and color to 

various parts of architectural works. Among these plates, the fact that there are Ottoman period 

ceramics used in architectural structures in Greece and Italy is one of the subjects of interest. The use 

of ceramic plates for decoration purposes in architectural structures in a different way than for their 

intended use is one of the subjects of the research. Researches made from written and visual sources 

on this subject are included in this study. In addition, in this study, it is aimed to present different 

usage patterns of ceramic plates with examples as a practitioner. 

Keywords: Ceramic plate 1, Architectural Ornament 2, Bacini 3, Ceramic Design 4. 
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Giriş 

İnsanoğlu yeme, içme, giyinme ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra yaşam 

alanlarını ve kullanım gereçlerini süsleme ihtiyacı duymuştur. Sanatsal, estetik kaygılarla olmasa da 

yaşadıkları ortamları ya da ürettikleri kullandıkları eşyaları süslemişlerdir. Süslemelerde malzeme ve 

teknik değişerek devam etmiştir. İnsanlar tarih boyu farklı malzemelerle, tekniklerle; mağaralarda 

duvar resmi, çadırlarda dokumalar, diğer mimari yapılarda tuğla, mermer, çini veya seramik gibi 

malzemeler ile süslemeler yapmışlardır. 

Sağlam ve ışıltılı bir malzeme olan seramik bir çok alan gibi mimari süslemelerde de kullanılmıştır. 

Tuğla, sırlı tuğla, mozaik, sırlı-dekorlu plaka vb. gibi bir çok şekilde ve farklı tekniklerle seramik 

malzeme mimari süslemelerde karşımıza çıkmaktadır.  

“Mimari Yapılarda Tasarım Öğesi Olarak Kullanılan Seramik Tabaklar (Bacini)” başlıklı çalışmada 

mimaride kullanılan seramikler ve seramik kaplar (bacini) hakkında bilgiler bulunmaktadır. Bacini 

mimaride süsleme amaçlı olarak kullanılan seramik tabak-çanak-kase için kullanılan bir terimdir. Bu 

kullanımın tam olarak kökeni bilinmemektedir. Bu seramiklerin nasıl elde edildikleri, tam olarak ne 

amaçla kullanıldıkları, ilk olarak ne zaman ve nerede kullanıldıkları gibi sorulara net yanıtlar mevcut 

değildir. Ancak bacini kullanımının İtalya’da çıkmış olabileceği ve ticaret yolları ile yoğun olarak 

Akdeniz’de görüldüğü görüşü vardır.  

Hakkında çok fazla bilgi olmayan, farklı yerlerde, farklı dönemlerde görülen “bacini” 

sınırlandırılmadan ele alınabilecek bir konu değildir. Bu çalışmada mimaride farklı bir tarz olarak 

seramik tabak-çanak kullanımı ele alınmış örnekler verilmiş ve günümüzde bazı örnekler ile bir arada 

sunularak bu konuya tasarım açısından genel bir bakış ile yaklaşılması amaçlanmıştır. Mimari 

yapılarda süsleme amaçlı düz yüzeyler daha alışık olunan bir durumken iç bükey veya dış bükey 

formların mimaride süsleme amaçlı kullanımı çok yaygın değildir. Mutfakta kullanılmak amacıyla 

üretilmiş seramik kase, tabak ve benzerlerinin mimari süslemede kullanılması konusu geçmişten 

günümüze değerlendirilirken farklı yöntem ve farklı şekillerde ele alınmıştır. 

 

Mimaride seramik kullanımı / Mimari Yapılarda Kullanılan Seramikler 

Seramik yüzyıllardır sivil yapılar, dini yapılar, saraylar olmak üzere her türden binanın içinde ve 

dışında dekoratif olarak kullanılmıştır. Seramik, dekoratif olarak kullanılan en eski malzemelerden 

biridir; dayanıklılıkları ve göz alıcılıkları ile yüzyıllardır ilgi çekmişlerdir. 

Seramik malzeme tüm dünyada eski çağlardan beri kullanılmaktadır. Kaynaklarda el yapımı seramik 

karoların ilk örneklerinin tam olarak bilinmediği belirtilse de, seramik karoların en eski kullanımı 

yaklaşık olarak MÖ 4000 de Mısır'da ortaya çıktığı düşünülmektedir. Bu görüşe karşın bir grup 

araştırmacıya göre de seramik karoların ilk örneklerinin Çin ve ya Mezopotamya topraklarında 

kullanıldığı belirtilmektedir.  

Mimaride daha çok plaka, karo tarzı düz yüzeyli seramikler görülmektedir. Bu seramikler tek renk 

sırlı, sır altı dekorlu, mozaik, renkli sır vb gibi tekniklerle üretilmiş bu yüzden bazıları hafif kabartılı 

yüzeye sahiptirler. Çalışma konusu tabak-kase formlarının kullanımıdır. Bu kullanımın (bacini) ilk 

örneği ve ilk çıkış yeri net olarak bilinmemekle birlikte mimari süsleme unsuru olarak İtalya’da 

görülmüş ve oradan Akdeniz’e yayılmış olduğu görüşü yaygındır. 

 

Mimari Yapılarda Kullanılan Seramik Tabaklar (Bacini) 

Bacini; leğen kemiği, toplanan su, havza, koy gibi anlamları olan İtalyanca “bacino” kelimesinin 

çoğuludur (URL 1). Mimari yapılarda süs unsuru olarak kullanılan seramik kaplar da “bacini” 

kelimesiyle literatürde yer almaktadır. Bu anlamıyla ilk kez Giambattista Passeri tarafından 

kullanılmıştır. Passeri 1758’de İtalya’nın Pesaro şehrinde yer alan kiliselerin cephelerini süsleyen 

kapları bacini şeklinde tanımlamıştır (Köse, 2021 ). "Bacini" (kelimenin tam anlamıyla "lavabolar") 

terimi, ilk olarak on sekizinci yüzyılın ortalarında mimari dekorasyon olarak kullanılan seramik 
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leğenleri tanımlamak için kullanılmıştır. Akademisyenler bacini kullanımıyla ilgili materyalleri not 

etmeye ve yayınlamaya devam etseler de, bu seramikler yirminci yüzyıla kadar yerel ve antikacıların 

ilgi alanında kalmıştır (Mathews, 2022).  

Bacini kelimesinin kullanımı giderek yaygınlaşmış ve günümüzde mimari yapıları süslemek amacıyla 

kullanılan seramik kapları ifade eden bir terim olarak kaynaklarda yer almıştır. Terimin tanınırlığı gün 

geçtikçe artmaktadır. Mimari yapıları seramik kaplarla (bacini) süsleme olgusu, Orta Çağ'da Akdeniz'e 

yayılmış ve uluslararası dekoratif bir stil olarak kabul görmüştür. Uygulamanın yayılması İtalyan 

denizcilik şehirlerinin açtığı ticari ağları takip etmiş gibi görünmektedir. Geç Bizans kiliselerinin dış 

duvarlarında yerel Bizans veya İslam veya Hıristiyan Akdeniz ülkelerinden ithal edilmiş çeşitli 

kökenlere sahip sırlı seramik kaplar kullanılmış ve bu uygulama Osmanlı fethinden sonra yerel, 

Osmanlı, İtalyan ve diğer Batı Avrupa seramikleri ile 19. yüzyıla kadar devam etmiştir.  

Mutfak kullanımı amacıyla üretilmiş seramik kase, tabak ve benzerlerinin; ticaret, hediye alma/verme 

veya yağma yollarından herhangi biriyle elde edilerek mimari süs unsuruna dönüştürülmesinin kökeni 

belirsizdir. Ara ara kesintiye uğramasına karşın bir asırdan fazla süredir devam eden bu geleneğin ilk 

olarak nerede ne şekilde ortaya çıktığı, geniş bir coğrafi alana nasıl yayıldığı, gezici ustaların ne denli 

bir katkıda bulunduğu ve farklı kültürleri birleştiren ortak bir mimari dilin yaratılmasının altında ne 

gibi nedenler yattığı kesin biçimde belirlenememiştir. Bu kullanımın kökeni ile ilgili görüşlerden biri 

bunun bir Roma geleneğinden kaynaklandığı yönündedir. İtalya Ostia’da M.S. 3 yüzyıla ait bir evin 

terasında sırlı kapların kullanıldığı tespit edilmiş, bu kullanım şeklinin usta ve zanaatkârlar aracılığıyla 

Ortaçağ’a taşındığı öne sürülmüştür. Fakat bu görüş yeteri kadar kabul görmemiştir(Köse, 2021:26).  

Bir başka görüşe göre İtalya’da yoğun bacini kullanımının nedeni, ulaşımının kolay olması ve ucuz 

olmasıdır. Çeşitli popüler ve Doğu etkili nesnelerin ortak özelliği, taşınabilir boyutlarıydı. Bu, daha 

ulaşılabilir ve geniş çapta yayılabilecekleri anlamına geliyordu. İslami standartlara göre vasat olan 

seramikler, İtalya'da uzun süre beğenildi ve İtalyan çömlekçiliği üzerinde önemli etkisi oldu. 10. 

yüzyılın sonlarından 14. yüzyılın başlarına kadar, İtalya'da İslami çanak çömleklerle süslenmiş birçok 

kilise cephesi ve kulesi mevcuttur. Seramik kapların kullanım alanının daha fazlası olabileceği fikri, 

on birinci yüzyılın başlarında ortaçağ İtalya'sında kök saldı; İslam seramikleri (bacini) kilise 

cephelerine ve kulelerine yerleştirilerek renk ve katkı sağladı. Mermer ve mozaik malzemeye göre 

daha düşük maliyetli olmaları da kullanımlarını daha cazip hale getirmiştir (Mack, 2002:95).  

Bacini kullanımının tüccarlar ya da haçlı seferinden dönen kişiler tarafından kiliseye sunulan 

hediyelerin sergilenmek istenmesinin bir sonucu olabileceği düşünülmektedir. Bacininin sadece 

Müslümanlara karşı askeri üstünlüğü değil aynı zamanda barışçıl ticareti de yansıttığı belirtilmektedir 

(Karasu, 2022).  

Bacini, başlangıçta orta ve üst sınıf evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış sofra takımlarıydı. Bununla 

birlikte, bu nesneler sergilendikçe veya fiziksel bağlamları değiştikçe, işlevsel, ticari nesneler olarak 

anlayışları değişti. Kiliselere yerleştirilmeleri dolaşımlarını kısıtladı ve simgesel güçlerini 

yoğunlaştırdı. Kaseler, ticari alandan mimari dekorasyon alanına geçtiklerinde tekilleştiler-benzersiz, 

"paha biçilemez" eserler haline geldiler (Mathews, 2022).  

İtalya, Yunanistan, Kıbrıs, Bulgaristan, Arnavutluk, İspanya ve Fransa gibi Güney Avrupa, Balkan ve 

ada ülkelerinde bulunan kiliselerde en erken 11. yüzyılda bacini kullanımı görülmüştür. İslam 

seramikleri arasından seçilen bu kaplar binaların duvarlarına ve çan kulelerine yerleştirilmişlerdir. 

Kuzey Afrika ülkeleri, Suriye, Mısır, İran ve Anadolu’da üretilen sırlı kapların Haçlı Seferleri’nden 

elde edilen savaş ganimetleri oldukları ve kazanılan zaferin bir işareti olarak kilise cephelerinde teşhir 

edildikleri düşünülmektedir. Ancak kapların üretim merkeziyle fethedilen şehirler arasındaki bağlantı 

sınırlı düzeyde bir ilişki içermektedir. Ayrıca Ortaçağ savaş ganimeti listelerinde seramiklere ilişkin 

bir bilgiye rastlanmamaktadır. Seramiklerin sembolik anlam barındırdıkları veya egzotik birer obje 

olarak görüldükleri için kilise cephelerinde kullanıldıkları da farklı görüşlerden biridir. Ancak kapların 

iç yüzeylerindeki figür, motif ve yazıların göz ardı edilerek yerleştirilmesi ve kapların binaların fark 

edilmeyecek kadar yüksek yerlerinde bulunmaları bu argümanı zayıflatmaktadır (Köse, 2021).  
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Atasoy; 12. Yüzyıl İtalya kiliselerinde görülen bacini olarak adlandırılan seramik kapların 

getirtilmesiyle İslam seramiklerinin ithalatına başlandığını, Avrupa’nın doğudan getirttiği ürünler 

içinde en çok süreklilik arz eden ticari eşya olduğunu belirtmektedir (Atasoy&Uluç&Kangal, 2021).  

İtalya, Yunanistan, Fransa, İspanya, Arnavutluk, Makedonya, Bulgaristan, Kıbrıs, Girit gibi bölgelerde 

10. Yüzyıldan itibaren inşa edilen kiliselerin cephelerinde bacini süslemelerin yapıldığı çok sayıda 

örnek yer almaktadır. Bizans dönemine ait Avrupa’daki yapılarda bu kadar yoğun kullanılan bacininin 

aynı dönemde İstanbul ve Anadolu’da çok az kullanılması oldukça ilginçtir. Bacini kullanım alanları 

incelendiğinde yapıların dış yüzeyinde daha yoğun kullanılan en erken örneklerinin 10-11. yüzyıl 

Bizans ve Bizans’a yakın çevrelerde Bulgaristan (10-14.yüzyıl), Yunanistan, Makedonya yapılarında 

yoğun görülmesine karşın İstanbul’da yoğun olarak görülmediği belirtilmektedir. Sırlı kaseler Bizans 

kilise cephelerini zenginleştirmek için genellikle pencere alınlıklarında 11. ve 12.yüzyılda yaygın 

olarak kullanılmışlardır. İstanbul’da ise Tekfur sarayı başta olmak üzere bazı yapılarda bacini 

kullanımı görülmektedir. Bacinilerin yerleştirilecekleri yapının yeri ve konumuna göre özel olarak 

yapıldığı belirtilmektedir. Bu dekoratif uygulamanın tuğla, taş, mermer gibi mimari yüzeyleri 

hareketlendirmek için kullanılan ekonomik bir malzeme olduğu kabul edilmektedir. Ayrıca bazı 

örneklerde bacinilerin inşa sürecinde yerlerinin belirlendiği ya da sonradan oyulan yüzeylere 

yerleştirilip tuğla ile çevreledikleri düşünülmektedir. Dekoratif amaçlı kullanılan bacini dışında 

akustik amaçla kubbe, pandantif ve tonozlara yerleştirilen seramiklerle de karşılaşılmaktadır (Karasu, 

2022). 

Akdeniz’de yoğun olarak görülen bacini kullanımına Tanzanya ve Kenya başta olmak üzere 

Güneydoğu Afrika’daki bazı türbe ve camilerde rastlanmaktadır. XVI. yüzyıl öncesine tarihlenen bu 

örneklerde ağırlıklı olarak Çin porselen ve seladonlarının uygulandıkları görülmektedir. Anadolu’da 

hüküm süren Selçukluların hüküm sürdüğü İran ve Azerbaycan’daki Büyük Selçuklu devri eserlerinde 

de mimari süslemede seramiklerin kullanıldığı görülmektedir. Anadolu Türk mimarisi incelendiğinde 

inşa edilen eserlerin bezemelerinde birbirinden farklı malzemelerin kullanıldığı görülebilmektedir. 

Anadolu coğrafyasının temel inşa malzemesi olan taş, bu özelliğinin yanında süsleme malzemesi 

olarak da kullanılmıştır. Bunun yanı sıra tuğla, sırlı tuğla, ahşap, alçı ve çini gibi malzemelerin de yapı 

süslemelerinde sıklıkla kullanıldıkları bilinmektedir (Polat, 2021).  

 

 

Resim 1 İthal seramiklerle dekore edilmiş San Sisto kilisesinin cephesi (Mathews, 2014:14)  
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Resim 2 San Silvestro Kilisesi (URL 2:31) 

 

  

Resim 3 San Andrea Kilisesi (URL 2:30) 

 

 

Resim 4 San Sisto kilisesinde bacino (URL 2 :24) 
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Resim 5 San Giovanni del Toro, Ravello minberine yerleştirilmiş sır altı boyalı ve parçalı seramikler 

(Jenkins, 2006:184) 

 

 

 

Resim 6 Molla Büyük Cami Mihrabı 

(Karasu, 2022:359) 

 

 

Resim 7 Halfeti Ulu Cami Minaresindeki Seramik Süslemeler 

(Polat, 2021:1145) 
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Resim 8 Birecik Ulu Cami Minaresindeki Seramik Süslemeler (Polat, 2021:1142) 

 

 

 

 

Resim 9 Mevlid-i Halil Cami Minaresindeki Seramik Süslemeler (Polat, 2021:1142) 

 

 

Resim 10 Mevli-i Halil Külliyesi Avlu Köşelerindeki Köşk Minarelerdeki Seramik Süslemelere (Polat, 

2021:1142) 

 

 

Resim 11 Kayseri Çandır Cami Seramik Süslemeler 
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(Köse, 2021:62) 

 

 

Resim 12 Büyük Meteoron Manastırı Avlu kemeri (Ballian, 2021) 

 

 

Resim 13 Büyük Meteoron Manastırı 16-17 yy İznik seramikleri (Ballian, 2021) 

 

 

Resim 14 Büyük Meteoron Manastırı 16-17 yy İznik seramikleri (Ballian, 2021) 
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Resim 15 İlyas Peygamber Manastırı 17 yy İznik seramikleri (Ballian, 2021) 

 

  

Resim 16 Pelion Zagora Aghia Paraskevi Kilisesi, Andos Panakhrantou Manastırı 

(Korre-Zōgraphu 2012:22-23) 

 

 

Resim 17 Ezgi Gökçe, Cennet Avı, 2018 

5 cm – 25 cm arasında farklı çap ölçülerindeki tabaklardan duvar düzenlemesi  

(Ezgi Gökçe fotoğraf arşivi) 

 

 

Resim 18 Can Gökçe, Degas’ın Güldeki Hali, 2018 

45 cm – 62 cm çap ölçülerindeki tabaklardan duvar düzenlemesi     

(Can Gökçe fotoğraf arşivi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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Resim 19 Devrim TEKİN, 2022 

Seramik Tabaklarla duvar düzenlemesi  (Tekin, 2022) 

 

SONUÇ 

Seramik malzemeler, dayanıklılıkları ve göz alıcılıkları ile dekoratif olarak yüzyıllardır 

kullanılmaktadırlar. Seramik her türden binanın içinde-dışında dekoratif veya yapı malzemesi olarak 

kullanılmıştır.  

Çalışmanın konusu olan bacini, bacino kelimesinin çoğulu olan İtalyanca bir kelimedir. Kelimenin 

leğen kemiği, havza, koy, lavabo gibi anlamları bulunmaktadır. Mimari yapıları süslemekte kullanılan 

seramik kaplar için bacini terimi kullanılmış ve literatüre bu şekilde geçmiştir. Tam olarak nasıl ve ne 

şekilde kullanımının başladığı bilinmese de bu konu ile ilgili farklı görüşler bulunmaktadır. İlk 

kullanımının İtalya’da 10.-11. yüzyıllarda olduğu ve tüm akdeniz bölgesine buradan yayıldığı ileri 

sürülmektedir. Yapılan incelemeler doğrultusunda bu seramiklerin dini yapıların duvarlarında 

kullanıldıkları görülmüştür. Seramiklerin savaş ganimeti, hediye ya da sipariş üzerine temin edilmiş 

olabilecekleri düşünülmektedir. Bazı seramiklerin kulp yerlerinin olması, bozulmalarının olması, 

mutfak kullanımı için üretilmiş olmaları o seramiklerin elde olanlarının değerlendirilmek üzere bina 

duvarlarının süslemelerinde kullanılmış olabileceklerini gösterebilir. Ancak mermer ve mozaiğe göre 

daha ucuz olması sebebi ile daha sonra özel olarak mimari süslemede bu seramiklerin kullanımı teşvik 

edilmiş olabilir. Binalardaki kullanımlarını değerlendiren araştırmacılar “bacini” yerlerinin bazılarının 

önceden belirlenmiş olabileceğini bazılarının ise sonrada açılan oyuklara gömüldüklerini tespit 

etmişlerdir.  

Bu konu, hem büyük bir coğrafyaya yayılmış hem de arada duraklamalar olsa da uzun yıllar devam 

eden bir kullanımı kapsayan geniş bir konudur. Bu araştırmada bu seramikler hakkında bilgi ve 

görseller verilmiş, mutfak kullanımı için üretilmiş olan seramiklerin mimari yapı duvarlarını 

süslemeleri örneklendirilmiştir. Benzer bir şekilde yemek kabı olarak kullanılan tabakların evlerin 

içlerinde dekoratif olarak duvarlarda kullanımı arasında bağ olup olamayacağı düşünülmektedir. 

Duvarlarda dekoratif süsleme amacıyla tabak kullanımının mutfakta tabakları koyacak yer 

bulunamaması, eskiyen ama değerlendirmek amacıyla duvarlara asılması, sipariş üzerine üretilen 

eserlerin tablo gibi duvarlara asılması gibi farklı görüşler bulunmaktadır.  

Araştırmanın son kısmında duvarda sergilenmek amacı ile tasarlanmış seramik tabaklardan oluşan üç 

güncel (Resim 17-18-19) uygulama yer almaktadır. İlk uygulamada (Resim 17) yer alan yirmi iki  

tabak üzerinde bir kompozisyon bulunmaktadır ve tabaklar birbirine bitişik olarak duvara 

asılmışlardır. İkinci uygulamada (Resim 18) iki tabağın üst üste getirilmesi ile oluşturulan alana bir 

kompozisyon uygulanmış ve bu iki tabak üst üste diğeri yanlarına gelecek şekilde duvara asılmışlardır. 

Üçüncü uygulamada (Resim 19) sekiz tabağın yanyana getirilmesi ile oluşan alana birbirini takip eden 

bir kompozisyon yerleştirilmiştir. 

Bu konu araştırmalar genişletilerek daha da derinleştirilebilecek bir konudur.  
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SAĞLIK TURİZMİNİN BÖLGESEL KALKINMAYA ETKİLERİ: KAHRAMANMARAŞ 

ZEYTİN ILICASI ÖRNEĞİ4 

 

(THE EFFECTS OF HEALTH TOURISM ON REGIONAL DEVELOPMENT: EXAMPLE OF 

KAHRAMANMARAŞ ZEYTİN ILICASI) 

 

Prof. Dr. Sadettin PAKSOY5 

Uzm. Recep TOKUR6 

 

ÖZET 

Gelişen imkanlar ile turizm sektörünün önemi gittikçe artmaktadır. “Bacasız fabrika” olarak 

nitelendirilen turizm sektörü ülkelerin ekonomilerine önemli katkı sağlamaktadır. Gerek iç 

turizm gerekse dış turizmde dünyada olduğu gibi ülkemizde de ekonomide önemli bir yer 

tutmaktadır. Turizmin türlerinden olan deniz turizmi, kültür turizmi, kış turizmi, inanç turizmi 

ve sağlık turizmi bunlardan sadece birkaçıdır. Türkiye’de hemen hemen dünyada görülen tüm 

turizm türlerini görmek mümkündür. Dolayısıyla Türkiye bir “Turizm Cenneti” olarak 

görülebilir. Bu çalışmada genelde sağlık turizmi, özelde ise bir sağlık turizmi merkezi olan 

Kahramanmaraş ilinin Zeytin Ilıcası incelenmiştir. Sağlık turizmi kapsamında daha çok 

kaplıcalar ön plana çıkmaktadır. Zeytin Ilıcası kaplıcası ise her yıl özellikle bahar ve yaz 

aylarında çok sayıda yerli turist çekmektedir. Çok sayıda otel, motel ve apart otellerin faaliyet 

gösterdiği Zeytin Ilıcası beldesinde Covid-19 nedeniyle ancak internette iletişim adresi olan otel 

yöneticileri ile anket yapılmıştır. Yapılan anket +/-%10 hata payı ve %99 güven aralığında 40 

otel yöneticisi ile online olarak anket yapılmış ve sağlık turizminin bölgeye katkıları ortaya 

konulmuştur. Anket verileri SPSS Programı ile analiz edilmiştir. Çalışma ile elde edilen sonuçlar 

genel olarak değerlendirildiğinde sağlık turizminin bölgesel kalkınmaya olumlu katkılarının 

olduğu görülmektedir. Bahar ve yaz aylarında konaklama yerlerinde boş odanın kalmadığı 

gözlenmektedir. Covid-19 etkisinin ortadan kalkması ile Zeytin Ilıcası özellikle iç turizmde 

yeniden canlanacaktır. 

Anahtar Sözcükler: Sağlık Turizmi, Bölgesel Kalkınma, Zeytin Ilıcası. 

 

ABSTRACT 

Recently, the importance of the tourism sector has been increasing. The tourism sector, which is 

described as a "factory without a chimney", contributes significantly to the economies of 

countries. Both domestic and foreign tourism occupy an important place in the economy of our 

country as in the world. As it is known, there are different types of tourism. Sea tourism, cultural 

tourism, winter tourism, faith tourism and health tourism are just a few of them. Almost possible 

to see all the species in the world of tourism in Turkey. Turkey, which therefore as a "tourist 

paradise" can be seen. Health tourism in general and Zeytin Ilıcası of Kahramanmaraş province 

in particular have been studied in the stealing. Within the scope of health tourism, more hot 

springs come to the fore. On the other hand, Zeytin Ilıcası hot spring attracts many local tourists, 

especially in spring and summer. This survey was conducted with hotel managers who only have 

a contact address on the internet due to Covid-19 in the town of Zeytin Ilıcası, where many 

hotels, motels and apart hotels operate. Online survey was conducted with 40 hotel managers at 

+/- 10% margin of error and 99% confidence interval, and the contributions of health tourism to 

 
4 Bu bildiri, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü İktisat ABD’da hazırlanan “Sağlık Turizminin Bölgesel 

Kalkınmaya Etkileri: Kahramanmaraş Zeytin Ilıcası Örneği” isimli yüksek lisans tezinden üretilmiştir. 
5 Gaziantep Üniversitesi, Oğuzeli MYO,  ORCID: 0000-0003-3346-3530 
6 Kilis 7 Aralık Üniversitesi İktisat ABD YL Öğrencisi, Kilis/Türkiye  
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the region were revealed. Survey data were analyzed with SPSS Program. In addition, the scale 

was subjected to a reliability test. When the results obtained with the study are evaluated in 

general, it is seen that health tourism has positive contributions to regional development. It is 

observed that there are no empty rooms left in the accommodation during the spring and summer 

months. With the disappearance of the Covid-19 effect, the Olive Spa will be revived, especially 

in domestic tourism. 

Keywords: Health Tourism, Regional Development, Zeytin Ilıcası. 

 

1.GİRİŞ 

Sağlık Turizmi; tedavi amacı ile yapılan seyahatler olarak tanımlanabilir. Sağlık turizmi, fizik 

tedavi ve rehabilitasyon gereksinimi olanlarla birlikte uluslararası hasta potansiyelini kullanarak 

sağlık kuruluşlarının büyümesine imkan sağlayan turizm çeşididir. 

Sağlık turizmi hastaların ve hasta ailelerinin rahatlığını sağlamak için tıbbi alternatifleri sunmayı 

amaçlamaktadır. Gelişmiş ülkelerdeki eğitim ve refah seviyesinin yüksek olmasına paralel 

olarak sağlık hizmetleri sunumu da yüksek maliyetli olmaktadır. Gelişmiş ülkelerde yaşlanan 

nüfusun sağlık ihtiyaçları ve sağlık giderlerinin payı her geçen gün artmaktadır. Sosyal güvenlik 

maliyetlerinin artan giderleri sosyal güvenlik kurumlarını zorlamaktadır. Bu sıkıntıları aşmak 

için, gelişmiş ülkelerde bulunan sosyal güvenlik kurumları ve özel sigorta kurumları özel sigorta 

kurumları kaliteli tıbbi hizmet sunmayı ve maliyeti düşürmeyi amaçladığı görülmektedir. 

Sağlık turizmi tedavi amaçlı yapılan seyahatler olarak tanımlanabilir. Son yıllarda ülkemizde 

sağlık turizmine yapılan yatırımlar sonucu uluslararası alanda rekabet edecek düzeyde sağlık 

hizmetleri verilmektedir. Sağlık turizminin gelişmesiyle ülkemizin de gerek tıbbı alanda gerek 

doğal kaplıca alanında tedavi amaçlı ülkemize turistler gelmektedir. Özellikle 2000’li yıllarda 

sonra ülkemizde kamu sağlık sektörünün yanında özel sağlık sektörler de önemli yatırımlar 

yapmışlardır. Dünya standartlarıyla yarışabilecek düzeyde özel ve kamu sağlık kuruluşları 

yatırımları artmaya başlamıştır. Çok büyük maliyetler gerektiren bu yatırımların yurt dışı 

pazarına açılması önemli gelir kaynaklarından biri olmuştur. Ülkemizde Avrupa ülkelerine 

nazaran tedavi ücretleri ve maliyetlerinin ucuz olması sağlık turizmi açısından önemli bir 

kaynak olmuştur. 

Kahramanmaraş ili sağlık turizmi açısından önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmada 

Kahramanmaraş il sınırlarında bulunan ve sağlık turizmi kapsamında değerlendirilen Zeytin 

IIıcası’nın bölgesel kalkınmaya etkilerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu çalışma 

ekonomik alanda Zeytin Ilıcası ile ilgili yapılan ekonomik alanda yapılan ilk çalışma 

olduğundan önem arz etmektedir. Ayrıca sağlık turizmi için önemli olan Döngele kaplıcaları ve 

Elbistan içmeleri Kahramanmaraş ilinin sağlık turizmi açısından önemli bir yere sahip olduğunu 

gösteriyor. 

Çalışmanın birincil verilerini Likert ölçekli anket ile Kahramanmaraş ilinin Ilıca beldesinde 

faaliyet gösteren 40 otel ve apart işletme yöneticilerine Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle 

online olarak yapılmıştır. Ankette 31 soru sorularak işletmenin bölgesel kalkınmaya etkileri 

tespit edilmeye çalışılmıştır. Online olarak yapılan anket SPSS paket programı ile analiz edilerek 

elde edilen sonuçlar değerlendirilmiştir. Diğer veriler ise makale, tez, kitap, bildiri, rapor vb. 

bilimsel çalışmalardan ve internetteki bilimsel kaynaklardan elde edilmiştir. 

 

2.KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

2.1.Kalkınma 

Kalkınma Kavramı; İktisat literatüründe iktisadi büyüme kavramının Klasik İktisatçılara kadar 

dayanan bir geçmişe sahip olduğu görülmektedir. Klasik İktisatçılardan Adam Smith büyümeyi 

“maddi ilerleme”, John Stuart Mill ise “ekonomik ilerleme” kavramlarıyla ele alınmıştır. Ancak 
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kalkınma kavramının İkinci dünya Savaşından sonra 1950’lerden itibaren ortaya çıktığı ifade 

edilebilir. Bu dönemden önceki dönemlerde kalkınma kavramı ihmal edilmiştir (Mıhçı, 1996). 

İkinci Dünya Savaşında sonra teknolojik ve ekonomik ilerlemelere bağlı olarak ülkeler arasında 

sosyo-ekonomik, gelir dağılımı vb. farklılıkların ortaya çıkması ile gelişmiş ve az gelişmiş 

ülkeler de belirgin bir şekilde ortaya çıkmıştır. Az gelişmiş ülkelerin sosyal, kültürel, ekonomik, 

altyapı vb. diğer alanlardaki geri kalmışlığı, kalkınma kavramını ve önemini ortaya koymuştur 

(Karataş ve Çankaya, 2010; 30). 

Kalkınma kavramının çeşitli tanımlarla ifade edilmektedir. Kalkınma kavramı bir toplumdaki 

bireylerin daha mutlu ve iyi şartlarda yaşamasını amaçlarken bu amacın gerçekleşmesi için 

sadece ekonomik gösterge ve rakamların artmasının önemli ancak yeterli olmadığını bunun 

yanında eğitim, sağlık, altyapı, gelir, üretim vb. tüm alanlarda iyileşme olmasını ifade 

etmektedir (Erbay ve Özden, 2013). Bu noktadan hareketle büyüme ile ayırt edilmesi, 

karıştırılmaması gereken önemli iktisadi bir kavramdır. Ekonomik büyüme ile GSMH, kişi başı 

gelir, üretim kapasitesinde meydana gelen niceliksel artış ifade edilmektedir. İktisadi kalkınma 

kavramı ise büyümenin yanında ülkenin sosyo-ekonomik, gelir, refah düzeyi gibi niteliksel 

artışları ifade etmektedir. Dolayısıyla büyüme ile belli göstergelerde sayısal bir artış olarak ele 

alınabilir iken kalkınma sosyal veya ekonomik birçok alanda bir yüksel, artış ve iyileşme söz 

konusu olmaktadır (Karataş ve Çankaya, 2010; 32). 

Kalkınma, bireylerin temel hak, güvenlik, adalet, sağlık, eğitim, istihdam olanaklarına rahatça 

erişebildiği, piyasa şartlarının adil bir şekilde ele alındığı, cinsiyet vb. ayrımcılıkların olmadığı, 

kültürel gelişimlere açık, daha demokratik, şeffaf, saydam mali sistemlerin olduğu, insanların 

daha güvenli, huzurlu ve geleceğe umutla bakabilmeyi amaçlar (Işık ve Kılınç, 2011). 

 

2.1.1.Bölge ve Bölgesel Kalkınma Kavramı 

“Bölge” terimi köken olarak Latince’den gelmekte olup, regio olarak kullanılan, sınırların 

çizilmesi zor olan bir kelimedir. Bölge kavramı, sosyal, fiziksel, çevresel, ekonomik, ekoloji vb. 

birçok alanda kullanılmaktadır. Bu nedenle farklı tanım ve açılardan ele alınabilmektedir 

(Sevinç, 2011). 

Bölge ile ilgili yapılan farklı tanımlamaların ışığında bölgesel kalkınma kavramına aşağıdaki 

kriterler doğrultusunda tanımlamalar yapılabilir (Ildırar, 2004); 

Kıyı, tarım, akarsu ve maden bölgeleri gibi coğrafi bölgeler, 

Etnik, din, dil vb. kültürel bölgeler, 

Tarihsel geçmişe sahip bölgeler, 

Nüfus açısından yoğun ve yerleşim bölgeleri. 

 

Bölgesel kalkınma açısından yukarda vurgulanan bölgelere iktisadi açıdan ele alınarak 

tanımlamalar yapılması mümkündür. İktisadi açıdan bölgesel kalkınma için tanımlama türleri de 

aşağıdaki şekilde sıralanabilir (Ildırar, 2004); 

Tüm sektörlerin bir arada faaliyet göstermeyip belli bir sektörde öne çıkan bölgeler, 

Birbirine komşu olan ülke veya illerin birbirinin sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan etkilenen 

bölgeler, 

Ortak bir yerde konumlanmış bölgelerin oluşturduğu bölgeler (örneğin Avrupa Birliği ülkeleri) 

Yukarda zikredilen bölge özelliklerinden de yola çıkarak genel geçer bir bölge tanımının ve 

dolayısıyla bölgesel kalkınma tanımının yapılması güçtür. Ancak genel olarak bölge kavramı, 

ülkenin kısımlarını oluşturan ekonomik, sosyal ve kültürel olarak birbirinden ayırt edilebilen 

mekânsal alanlar olarak ifade edilebilir (Çamur ve Gümüş, 2005). 
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2.1.2.Bölgesel Kalkınma Açısından Turizm 

Ekonomik refah düzeyinin bir ülkenin bölgeleri arasında dengeli dağıtılması sosyal devlet 

anlayışının önemli bir hususu ve gereğidir. Az gelişmiş olan bölgelerin kalkındırılması, bölgeler 

arasında gelişmişlik düzeylerinin minimize edilmesi için çeşitli plan, program ve politikalar 

uygulanmaktadır. Bu bağlamda bölgeler arasındaki gelişim farklılıklarının ortadan kaldırılması 

için turizm politikaları önemli bir politik araçtır. Avrupa Birliği, turizm faaliyetlerini, bölgeler 

arasında gelişim farklılıklarını ortadan kaldırmak için sosyal bir faktör olarak tanımlamaktadır. 

Ayrıca OECD’de temelde turizm sektörünü bir kalkınma unsuru olarak kabul etmekte ve turizm 

faaliyetleri ile bölgesel kalkınmanın sağlanmasını desteklemektedir (Doğan ve Yıldız, 2007). 

Turizm, bölgelerde doğal, tarihi, kültürel vb. aktiviteleri kapsayan ve istihdam, gelir gibi çok 

yönlü ekonomik sonuçları olan bir sektördür. Ziyaretçilerin taleplerine bağlı olarak kaynak arz 

ve sunumu bölgesel kalkınma açısından da fayda sağlamaktadır. Ancak bölgesel kalkınma 

açısından turizmden elde edilecek faydalar bölgenin ölçeğine göre de değişmektedir (Giritlioğlu 

ve Bulut, 2015). 

Turizm döviz geliri, istihdam vb. çeşitli göstergeler bazında ekonomilere katkı sağlamaktadır. 

Turizmin gelişmesiyle hem ulusal hem de bölgesel gelir düzeyinde gelir seviyesinin artması, 

turizm ile ilgili endüstrilerden yararlanılması, istihdamın iyileştirilmesi gibi alanlarda bölgedeki 

diğer endüstri ve hizmet kollarının gelişimine katkı sağlayabilmektedir (Dilber, 2007).  

 

2.1.3.Sağlık Turizmi 

Son yıllarda gelişen teknoloji, artan alt yapı yatırımları ve ulaşımda yaşanan kolaylıklar 

sebebiyle gerek ülkemizde gerek dünyada sağlık turizmi önemli bir ivme kazanmıştır. Sağlık 

turizmi kişilerin bozulan sağlığını düzeltmek ve her türlü sağlık koşullarından yararlanmak 

amacıyla bulunduğu yerden başka bir ülke veya yere seyahat etmesidir. Kişiler öncelikli olarak 

sağlığını korumak ve sağlıklı olarak yaşamak temel amaçlardan biridir. Sağlık turizmi genel 

olarak tanımlanırsa insanların bozulan sağlıklarını tedavi ettirmek için daha gelişmiş tıbbı 

kaynaklardan yararlanmak amacı ile bir yerden bir yere seyahat etmesidir (Doruk, 2019). 

İlk başlarda insanların dinlenme, boş zaman değerlendirme, yeni yerler keşfetme gibi ihtiyaçları 

gidermek amacıyla bulunduğu yerden başka bir yere gitmeleri şeklinde ortaya çıkan turizm daha 

sonra hayat koşullarındaki değişmeler ve çalışma hayatının yoğun temposunun etkisiyle yeni 

turizm çeşitlerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Genel anlamda sağlık turizmi insanların 

sağlığına kavuşmak amacıyla bulundukları yerden başka bir il, bölge veya ülkeye tedavi bulmak 

amacıyla gitmeleridir (Ergüven, 2015). 

WHO göre sağlık hizmeti; “Yalnızca hastalık ya da sakatlığın olmayışı değil, bireylerin 

bedence, ruhça ve sosyal yönden tam anlamıyla iyilik halinde olma durumlarıdır” biçiminde 

tanımlanmaktadır (WHO, 4 Aralık 2016). WHO’nün tanımladığı sağlık kavramında 

vurgulandığı gibi, kişinin bir sakatlık veya hastalığın olmaması kişinin sağlıklı olduğu anlamına 

gelmez. Sağlıklı birey ruhsal dengesini koruyabilen ve sosyal işlevleri yönünden uyumlu 

olabilen kişidir (Saltık, 2012). 

Bireylerin ruh ve beden sağlığı içinde, kişinin onuruna yakışır şekilde yaşaması evrensel bir 

nitelik taşır. Sağlık hakkı, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 25. Maddesinde 2. kuşak haklar 

sınıfında yer almaktadır. 2. Kategoride bulunan sağlık hakkı temel özellikleri itibariyle mutlak 

nitelik taşımamaktadır. Fakat devletler imkanları doğrultusunda bu hakları sağlamakla 

vazifelidirler (Aslanova, 2013). 
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2.1.4.Sağlık Turizminin Özellikleri 

 

İnsanların doğumundan itibaren en çok dikkat ettikleri, hayatı boyunca önem verdikleri 

unsurlarından birisi de sağlıklarıdır. Sağlık turizmi alternatif turizm türlerinde önemli ve farklı 

bir yere sahip olmaktadır. Genel olarak sağlık turizminin özelliklerinden bir tanesi de mevsimsel 

olmamaları nedeniyle sadece turistler açısından değil turizm işletmeleri açısından bir fırsat 

olarak görülebilir. Sağlık turizminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir (Özcan ve Aydın, 2015); 

Milli gelire katkı sağladığı için uluslararası alanda rekabet alanı olarak görülmektedir. 

Ülkeler arasında kültür ve sosyal alanda iletişim kurulmasına katkı sağlamaktadır 

Sağlık turizmi sunulan hizmetin kalitesini artırması için kalifiye eleman, tanıtım ve pazarlamada 

maliyetleri artırsa da turizmin büyümesine ve gelişmesine katkı sağlamaktadır. 

 

2.1.5.Turizmin Ekonomik ve Sosyal Etkileri 

Turizm etkinliği, çoğu zaman ekonomik özellikleri ile değerlendirilmiştir. Turizm günümüzdeki 

değerini koruması ödemeler dengesi, gelir, istihdam, alt ve üst yapıya etkisine bağlıdır. Turizmin 

sosyal etkisi ise turistik yerlerde yaşayan insanlar, turistlerle iletişimde bulunmak, onlarla ticari 

ilişkilerde bulunmak, onlara yardımcı olabilmek vb. durumlar için yabancı dil öğrenmek için 

eğitime ihtiyaç duyarlar. Bu eğitimde turistik alanlarda bulunan kişilerin eğitim ve kültür 

düzeyini artırmaktadır (Özdemir, 2021). 

Turizmin Yararları; 

İstihdam olanaklarında artış meydana getirmekte, 

Vergi gelirleri artmakta, 

Gayrimenkullerin değerlerinde artış meydana gelmekte, 

Ek kolej ve okul yapılmasıyla eğitim şartları ve olanakları artmakta, 

Eğlence seçenekleri artmakta, 

Daha fazla yol, havaalanı ile ulaşım imkanları  kolaylaşmaktadır.  

Turizmin Zararları; 

Su, hava ve gürültü kirliliğinde artış, 

Kalabalık ortamların artması, 

Hayat şartlarının zorlaşması (daha fazla yiyecek, ulaşım, kira vb.), 

Artan kanalizasyon gideri, polis, okul, itfaiye, havaalanı çalışmaları, 

Her çeşit suç işlemelerinde artış görülmektedir. 

 

2.1.6.Dünyada Sağlık Turizmi 

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (United Nations World Tourism Organization, 

UNWTO) 2016 yılı verilerine göre en çok turist çeken ülkeler şu şekildedir; 1. Fransa (82 milyon 

kişi), 2. ABD (75 milyon kişi), 3. İspanya (75 milyon kişi), 4. Çin (59 milyon kişi), 5. İtalya 

(52 milyon kişi), 6. İngiltere (35 milyon kişi) 7. Almanya (35 milyon kişi) 8. Meksika (35 

milyon kişi) 9. Tayland (32 milyon kişi) 10. Türkiye (25 milyon kişi) gelmektedir. En çok 

ziyaretçi çeken ülkelerden biri olan Türkiye turizmden en çok gelir elde eden ülkeler 

sıralamasında 17. sıradadır (TÜİK, 25 Şubat 2017; UNWTO, 2017: 6). Türkiye 2016 yılı 

itibariyle turizmden elde edilen gelir yaklaşık olarak 22 miyar dolar olup harcama tutarı ise kişi 

başı 700 dolardır (TÜİK, 3 Ocak 2018). Sonuç olarak turizm türlerinden biri olan sağlık turizmi 
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ve termal turizm ülkemizin turizm gelirini olumlu etkileneceğini ve kalkınmaya destek olacağı 

öngörülmektedir (Soysal, 2017). 

 

       Harita 1. Dünya Sıcak Su Kaynakları Haritası (http://www.benbilyom.com, 2021) 

 

2.1.7.Türkiye'de sağlık turizmi 

Türkiye, termal su kaynakları yönünden oldukça zengin bir ülkedir. Ülkemizde mevsimlere 

bağlı kalmadan yıl boyunca termal turizmi gerçekleştirmek mümkündür (Erdoğan ve Aklanoğlu, 

2008). 

Ülkemizde sağlık turizmi son yıllarda gündeme alınan turizm çeşididir. Dünyada sağlık turizmi 

ile ilgili gelirin 3 milyar dolardan fazla olması bu alanda faaliyette bulunan ülkelerden biri olan 

Türkiye’yi de girişim yapmaya teşvik etmiştir. Termal turizm için ülkemizde 4 bölgede 17 ili 

kapsayacak şekilde 42’den fazla kaplıca alanı turizm merkezi ilan edilmiştir (Aydın, 2012). 

       

Harita 2. Türkiye’de Yer Alan Termal Su Kaynakları (https://www.fikir.gen.tr, 2021) 

 

Türkiye’de her yıl kaplıcalardan günübirlik ve konaklamalı olarak 8 milyondan fazla 

vatandaşımız yararlanmaktadır. Yapılan araştırmalarda mevcut termal su kaynaklarının 

%6’sının bir tesis vasıtasıyla yatırıma dönüşebildiğini göstermektedir. Bölgelerimizde termal su 

http://www.benbilyom.com/
https://www.fikir.gen.tr/
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kaynakları tesisin olmaması nedeniyle termal su kaynakları kullanılamamakta veya bazı 

tesislerde ihtiyaç dışı kullanılmaktadır (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2021).“Sağlık Hizmetleri 

Genel Müdürlüğü Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı’nın 23.05.2017 tarihli güncellenmiş 

yazısında sağlık turizmi üç ana başlık altında toplanmıştır” (Ergen, 2018).  

“1- Termal sağlık turizmi: Kaplıca tedavileri ve fizyoterapiler, talossoterapiler, hidroterapi ve 

egzersizler, balnoterapi ve peloidoterapiler ve klimaterapileri kapsayan turizmdir. 

Medikal turizm: Kardiyovasküler cerrahi, radyoterapi, cyberknife vb. gibi ileri tedavileri, 

transplantasyonu, tüp bebek IVF uygulamalarını, estetik cerrahiyi, göz, diş ve diyaliz tedavileri 

gibi turizm çeşididir. 

Yaşlı ve Engelli turizmi: Gezi turları, meşguliyet terapileri, bakım evlerinde veya rehabilitasyon 

merkezlerinde gerçekleştirilen yaşlı bakım hizmetleri, klinik otelde rehabilitasyon hizmetleri, 

engelliler için özel bakım ve gezi turlarını gibi faaliyetleri kapsayan turizmdir”. 

Türkiye’nin tarihi, iklimi, doğal kaynakları, zengin kültür yapısı ile Türk Hamamı ve geleneksel 

kaplıca kültürünün varlığı sayesinde modern sağlık turizmi ve termal turizmin gelişmesinde 

büyük bir potansiyele sahiptir. Ülkemizde bulunan termal su kapasitesi Dünyada 7. sırada, 

Avrupa’da 1. sırada yer almaktadır. Ülkemizde sıcaklığı 20 derecenin üstünde, debileri ise 2-500 

lt/sn arasında olan 1500’den fazla termal su kaynağına sahiptir (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 

2013). Jeotermal kaynaklarının %3’ünü değerlendiren toplam jeotermal ısı potansiyeli 31.500 

MWt’tir. Bu potansiyel 1 milyondan fazla termal yatak kapasitesi veya 5 milyonun üzerinde 

konut ısıtma anlamına gelmektedir (Kaya, 2003). Türkiye, dünyada jeotermal kaynaktan ısı 

kullanımı ve kaplıca potansiyeli bakımından Çin, Japonya, Amerika Birleşik Devletleri ve 

İzlanda’dan sonra 5. sırada yer almaktadır (Lund ve Freeston, 2001). Fakat son zamanlarda deri, 

kemik ve iç hastalıklar gibi hastalıkların tedavisinde şifa kaynağı olan bu kaynakların sadece 

%6’sı ülkemizde sağlık turizminde kullanılmaktadır (Sayılı vd., 2007). 

 

2.1.8.Kahramanmaraş’ta Sağlık Turizmi 

Kahramanmaraş, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinin en 

çok yaklaştığı alanda bulunmaktadır. Coğrafi konumunun etkisi ile üç farklı iklim arasında 

kalmaktadır. Kahramanmaraş’ın kuzeyinde kara iklimi, güneyinde Akdeniz iklimi görülür. 

Mevsimler yazları sıcak ve biraz nemli, kışları soğuk geçer. Kahramanmaraş Gaziantep’in 

Araban Yavuzeli, İslahiye; Osmaniye’nin Kadirli; Adana’nın Bahçe, Kozan, Saimbeyli, 

Tufanbeyli; Sivas’ın Gürün; Kayseri’nin Sarız; Malatya’nın Darende, Doğanşehir ve Akçadağ 

ilçeleri ile çevrilidir. Kahramanmaraş Türkiye’nin nüfusa göre 18. sırada, 14.327 km² yüz 

ölçümüne ile 11. büyük vilayetidir. Topraklarının %59’u dağlarla, %16’sı ovalarla, %24’ü 

platolarla kaplıdır. Deniz seviyesinden yüksekliği 568 metre olup kuzeyindeki alanlar oldukça 

dağlıktır (Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Web Sitesi 2021). 

Doğu Anadolu fay hattının geçtiği deprem bölgesinde olan illerden bir tanesi de 

Kahramanmaraş’tır. Fay hatları çoğu zaman tehlikeli olarak görülse de kaplıcalar ve içmeler gibi 

güzel yanları da vardır. Fay hattının Kahramanmaraş’a bıraktığı hediyeler Ilıca kaplıcaları, 

Döngele kaplıcaları ve Elbistan içmeleridir. 
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Harita 3. Kahramanmaraş İlinin Türkiye Haritasındaki Konumu (https://www.lafsozluk.com, 2021) 

 

Kahramanmaraş merkezi ve çevresi, turizm ve kültür açısından zengin kaynaklara sahiptir. İlde 

bulunan yaylalar; Yavşan, Tekir, Başkonuş, Karagöl, Yedikuyular, Karagöl, Kazma, Yenicekale, 

Meyremçil, Kozludere ve Bertiz Yaylaları turistik alanlardan bazılarıdır. Bu yaylalar soğuk 

suları ve temiz havası ile meşhurdur. 

 

2.1.8.1.Zeytin Ilıcası 

Ilıca kaplıcaları Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesine bağlı 60 km uzaklıktaki beldesinde şifalı 

su kaynağının kullanıldığı yerlerden birisidir. İçerisin de sizi bekleyen şifası, kükürt ve birçok 

faydalı mineral benlendiren kaplıca suyu 45 derece sıcaklığındadır. Kaplıcalar romatizma, 

solunum ve damar yolu hastalıkları, cilt hastalıkları, ortopedik rahatsızlıklar gibi birçok 

rahatsızlığa şifa kaynağı olmuştur. Birçok hastalığa şifa olan termal sular bölgenin 

kalkınmasında önemli bir gelir kaynağı olmuştur. Kaplıcalar ile birlikte yüzme havuzu sauna 

gibi alternatiflerin bulunması beldeye gelen turistlerin sayısını artırmıştır.  

Ülkemizde birçok yerde kaplıca ile konaklama tesisleri aynı olmasına rağmen Ilıcada birbirinden 

ayrıdır. Beldede ikisi belediyeye biri ise özel sektöre ait üç tane kaplıca tesisi vardır. Belediyeye 

ait tesislerden bir tanesi de özel sektör tarafından işletilmektedir. Özel sektör kaynakların kıt 

olması nedeniyle termal olanaklardan yararlanamamaktadır. Özel sektöre ait olan kaplıca ise 

kendi imkanları ile çıkarılmıştır. 

Kaplıcalarda şifanın yanında eğlenmek isteyenler için de ılıtılmış kaplıca suyuyla dolu yüzme 

havuzları ve aqua-park, buhar odası, küvetler, aile hamamları, Türk hamamı ve masaj hizmeti de 

vardır. Beldeye ekonomik olarak katkı sağlayan kaplıcalar birçok ailenin en önemli geçim 

kaynağıdır. Ilıca beldesinin iklim özelliklerine bakıldığında; beldede yaz kuraklığının fazla 

olduğu ve kış aylarının soğuk ve yağışlı geçtiği Akdeniz iklim tipi görülmektedir. 

Ilıca beldesinin jeolojik özellikleri bakımından Anadolu Levhası ile Arap Levhası’nın birleşme 

kuşağında Anadolu Levhasında yer alır. İki levhanın çarpışması ile başlayan güney-kuzey yönlü 

birçok kırılma, kıvrılma, bindirme ve sürüklenmelerin ortaya çıkmasına neden olmuştur (Gül 

vd., 2005). Bu bindirmeye sonucunda Ilıca’nın içerisinden ikinci bir ters fay hattı orta çıkmıştır. 

Termal suların fiziksel ve kimyasal özellikleri; Pliyosen ve Miyosen’de kuzeyden güneye doğru 

ilerleyen kompresyonel rejim, Ilıca beldesinin güneyinden geçer ve bindirme oluşturur. Bu 

bindirme sonucunda Ilıca’nın içerisinden geçen ikinci ters fay hattı geliştirmiştir. Ilıcanın termal 

https://www.lafsozluk.com/
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su kaynakları ters faydan çıkmaktadır. Bu termal kaynaklar, yüzeysel suların derine sızarken 

kayaçları eritmesi ve bu kayaçlardaki mineralleri bünyelerine aldıktan sonra akifer nitelikli 

kayaçlar içerisinde toplanırlar. Bu mineralli sular jeotermal gradyana bağlı olarak ters faydan 

yüzeye çıkarak ılıca kaplıcalarını oluşturmaktadır (Gürbüz ve Korkmaz, 2001). 

Doğal kaynak sularından biri Ilıca vadisinin içerisindeki ters yönde olan fay hattı üzerindeki Alt 

Miyosen kalkerindeki mağaralardan, ikincisi ise Özel İdare Hamamı’nın kuzeyinden yeryüzüne 

çıkmaktadır. Süleymanlı 2 kuyusu 1991 yılında açılarak şuan faal olarak çalışan kuyu ihtiyaçların 

çok az kısmını karşılayabilmektedir. Süleymanlı 2 kuyusunun derinliği 437 metre, debisi 14 

lt/sn, sıcaklığı ise 43,5 derecedir. Beldeye 2004 yılında K1-5 ve K1-4 adında iki yeni kuyu 

açılmıştır. K1-5 kuyusunun derinliği 407 metre olup su sıcaklığı 49 derece ve debisi ise 

30lt/sn’dir. K1-4 kuyusunun sıcaklığı 49 derece, debisi 25 lt/sn, derinliği ise 278 metredir. Bu iki 

kuyu aktif olarak kullanılmakta ve termal su ihtiyacının bir kısmını karşılamaktadır. Son olarak 

açılan kuyu 2007 yılında özel imkanlar ile Özger Otelin bahçesine 575 metre derinlikte bir kuyu 

açılmıştır. Bu kuyunun sıcaklığı 41 derece olup debisi ise 10 lt/sn’dir (Kahramanmaraş Valiliği 

(Yikob), 2014). 

 

2.1.8.2.Döngele Kaplıcası 

Tarih doğa ve şifa kaynağını bir arada barındıran Döngele kaplıcası Onikişubat ilçesi 

sınırlarında yer almaktadır. 1990 yılına kadar faaliyette olan döngele kaplıcası sır barajı suları 

altında 20 yıl kalmıştır. 2010 yılında özel teşebbüs tarafından tekrar kullanıma sunulabilmesi 

için yapılan etüt çalışmaları sonucunda temin edilen termal su bölgeye tekrar canlılık vermiştir. 

Yeni kuyular açılması için etüt çalışmaları devam etmektedir. Döngele mahallesinde yer alan 

kaplıcanın geçmişi yüzlerce yıl öncesine uzanmaktadır. Suyu içilebilir özellikte olması ve şifalı 

olması nedeniyle çok önemli bir değere sahiptir (Karademir, Sandal ve Bilinir, 2019) 

 

2.1.8.2.Elbistan İçmesi 

Elbistan içmeleri, Kahramanmaraş’ın il merkezine 173 km, Elbistan’a ise 20 km uzaklıkta olan 

Ekinözü ilçesinin batısında Göksun, doğusunda Nurhak, güneyinde Çağlayancerit kuzeyinde ise 

Elbistan ilçeleri yer almaktadır. Berit dağlarına yaslanan Ekinözü mide, cilt ve böbrek hastalıkları 

gibi birçok hastalığa şifa olan içmeleri ile tanınmaktadır. İlçe ekonomisine önemli katkısı olan 

içmelerin yanında halk tarım ile geçimini sağlamaktadır. Yoğunluğun arttığı yaz aylarında 

Ekinözü’nden çevre il ve ilçelere her gün otobüs seferleri yapılmaktadır. İlçede içmeler 3’e 

ayrılıyor. Aşağı İçmeler, Yukarı İçmeler ve Orta İçmeler olarak adlandırılan içmelerin etrafında 

otel ve pansiyonlar yoğunlaşmıştır (Kahramanmaraş Valiliği, 2021). 

 

3.MATERYAL VE YÖNTEM 

3.1.Materyal 

Bu araştırmanın birincil verilerini, Kahramanmaraş İlene bağlı Zeytin Ilıcasında faaliyet 

gösteren otel işletmeleri ile internet üzerinden online olarak doldurulan anketlerden elde edilen 

bilgiler oluşturmaktadır. İkincil verileri ise, konu ile ilgili yazılmış makale, kitap vb. diğer 

bilimsel çalışmalardan ve internet kaynaklarından elde edilmiştir. 

 

3.2.Yöntem 

Bu bölümde, araştırmanın güvenirliği, evren ve örneklem seçimi, kullanılan veri toplama 

araçları, verilerin toplanması ve elde edilen verilerin analizine ilişkin bilgilere yer verilmiştir. 
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3.2.1.Araştırmanın Güvenilirliği 

Ölçeğin taşıması gereken özelliklerden birisi olan güvenilirlik, bir ölçme aracıyla aynı 

koşullarda tekrarlanan ölçümlerde elde edilen ölçüm değerinin karşılığının bir göstergesidir 

(Carmines ve Zeller, 1982; Ercan ve Kan, 2004). 

Crobach alfa katsayısı, ölçekte yer alan k maddenin varyansları toplamının genel varyansa 

oranlanması ile bulunan bir ağırlıklı standart değişim ortalamasıdır (Cronbach, 1951; Dawson ve 

Trap, 2004). 

Her bir madde için saptanan tek bir α değeri olabileceği gibi, ölçekteki tüm maddelere ait 

ortalama bir α değeri de olabilir. Tüm maddeler için elde edilen α değeri o anketin toplam 

güvenilirliğini gösterir ve genel kabul bu değer 0.7 ve büyük olmasıdır. Cronbach alfa 

katsayısının yorumlanması için farklı sınıflamalar literatürde yer almaktadır. Yaygın kabul 

edilen yaklaşıma ait sınıflama Tablo 1’de verilmiştir (George ve Mallery, 2003). 

 

Tablo 1. Güvenirlik katsayısı (Cronbach alfa) 

0.81< α < 1.00 Ölçek yüksek güvenirliktedir 

0.61< α < 0.80 Ölçek ortak güvenirliktedir 

0.41< α < 0.60 Ölçek düşük güvenirliktedir 

0.00< α < 0.40 Ölçek güvenilir değildir 

 

Bu çalışmada 23 maddelik ölçeğin toplam Cronbach alfa değeri 0.80 olup orta derecede 

güvenirliktedir. Ekonomik etkiler ile ilgili ölçekte Cronbach alfa değeri 0.70 olup orta derecede 

güvenirliktedir. Otel işletmelerinin kuruluşları ile ilgili Cronbach alfa değeri 0.60 olup düşük 

güvenirliktedir. Kaplıca ile ilgili Cronbach alfa değeri 0.88 olup yüksek derecede 

güvenirliktedir. 

3.2.2.Evren ve Örneklem Seçimi 

Nicel veriler için örneklem seçimi: Araştırma probleminin cevaplanmasıyla ilgili olan bütün 

insanların oluşturduğu gruba araştırmanın evreni denmektedir. Bu araştırmanın evrenini, 

Kahramanmaraş iline bağlı Zeytin Ilıcası beldesinde faaliyet gösteren ve internette iletişim isim 

ve iletişim bilgileri bulunan otel işletmeleri oluşturmaktadır. Örneklem hacmi ise aşağıdaki 

formül yardımıyla hesaplanmıştır (Weiers, 2008:300): 

 

 

 

p: Anakütlede gözlenen X’in oranı q: (1-p) 

değeri 

N: Anakütle  hacmi n: 

Örneklem hacmi : α=0.05 

için 1.96. 

d: kabul edilebilir hata oranı 

Yukarıdaki formülde, p ve q değerleri genel olarak bilinmemektedir. Bu nedenle ana kütleyi en 

iyi temsil edecek örneklem seçimi için başarı oranı (ana kütlede gözlenen X olayının oranı) 

p=0,5 olarak kabul edilir. Ana kütle Kahramanmaraş’ın Zeytin Ilıcası Beldesinde faaliyet 

gösteren 52 otel işletmesinden oluşmaktadır. %99 güven seviyesinde, +/- %10 kabul edilebilir 

hata oranı ile yukarıda verilen formüle göre 40 adet otel yöneticisi ile anket yapılması gerektiği 
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ortaya çıkmıştır. Bu araştırmada 40 adet otel yöneticisi ile anket yapılmıştır. Covid-19 nedeniyle 

anketler online olarak doldurmuştur. 40 otel işletmecisi “Kolayda Örnekleme Yöntemi” ile 

seçilmiştir. Kolayda örnekleme, ana kütle içerisinden seçilecek örnek kesimin araştırmacının 

yargılarınca belirlendiği tesadüfî olmayan örnekleme yöntemidir. Kolayda örneklemede veriler, 

ana kütleden en kolay, hızlı ve ekonomik şekilde toplanır (Malhotra, 2004, Aaker vd., 2007, 

Zikmund, 1997). Kinnear ve Taylor (1996), uygulamada kolayda örnekleme yönteminin 

kullanım oranın %53 olduğunu ifade etmişlerdir. 

3.2.3.Veri Toplama Araçları 

Bu araştırmada örnek kütleyi oluşturan 40 otel işletmecisi ile anketler online olarak Mart-Nisan 

2020 döneminde yapılmıştır. Çalışmanın amacına uygun olarak hazırlanan ankette sosyo-

kültürel etkiler, ekonomik etkiler, işletmenin kuruluş amacına yönelik sorular ve kaplıcaya 

yönelik sorular beşli likert şeklinde otel işletmecilerine sorulmuştur. Beşli likert ölçeğinde “1- 

Kesinlikle katılmıyorum, 2-Katılmıyorum, 3-Kararsızım, 4-Katılıyorum, 5-Kesinlikle 

katılıyorum” seçenekleri yer almıştır.  

3.2.4.Verilerin Analizi 

Veri analizi, yararlı bilgilere ulaşmak, sonuç çıkarmak ve karar vermeyi desteklemek amacıyla 

verileri incelemek, temizlemek, dönüştürmek ve modellemek için kullanılan bir süreçtir. Veri 

analizi, farklı iş, bilim ve sosyal bilim alanlarında çeşitli isimler altında çeşitli teknikleri 

kapsayan çok yönlü ve farklı yaklaşımlara sahiptir. Veri analizi, ham veriler elde ederek bunları 

kullanıcıların karar vermesinde yararlı bilgilere dönüştürmek için kullanılan bir süreçtir. Önce 

veriler toplanır sonra da soruları cevaplamak, hipotezleri test etmek veya teorileri reddetmek için 

analiz edilir (https://veribilimcisi.com, 2018). 

Bu araştırmada anket yolu ile elde edilen veriler SPSS programı kullanılarak analiz edilmiştir. 

Analiz sonucu elde edilen bilgiler “Bulgular ve Tartışma” bölümünde özetlenmiştir. 

4.BULGULAR VE TARTIŞMA 

4.1. Otel Yöneticileri ve Otellerle İlgili Genel Bilgiler 

Araştırmada anket yolu ile elde edilen bilgiler aşağıda tablolar halinde verilmiştir. Tablo 2’de 

otel yöneticilerinin cinsiyet, yaş grubu, medeni durum, eğitim durumu hem sayı hem de yüzde 

(%) olarak görülmektedir. Ayrıca aynı şekilde Tablo 2’de otellerin açılış yılları, yatak 

kapasiteleri ve yıl içinde aylık hizmet verme süreleri de ortaya konulmuştur.  Tablo 2’ye göre 

ankete katılan 40 otel yöneticisinin 39’u erkek, sadece 1’i kadın olup, bunlardan %77,5’i evli, 

%22,5’ bekardır. Yine ankete katılanların %27,5’i 20-3 yaşa arlığında, %27,5’i 31,40 yaş 

aralığında,  %20,0’si 41-50 yaşa araladığında ve %25’i 51 yaşa üstü grupta bulunmaktadır. 

Katılımcıların %22,5’i ilköğretim, %55,0’i lise ve %22,5’i üniversite mezunudur. Otellerin 

%50’si 2001-2010 döneminde açılmıştır. Yine otellerin %60’ı 18-40 arası yatak sayısına sahip 

iken, %60,0’ yılda 9-12 ay arasında hizmet vermektedir. 

 

Tablo 2. Otel Yöneticileri ve otellerle ilgili genel bilgiler 

 

 

Cinsiyet 

Cinsiyet Sayı % 

Erkek 39 97,5 

Kadın 1 2,5 

Toplam 40 100,0 

 20-30 11 27,5 

https://veribilimcisi.com/
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Yaş Grubu 

31-40 11 27,5 

41-50 8 20,0 

51-+ 10 25,0 

Toplam 40 100, 

 

Medeni Durum 

Evli 31 77,5 

Bekar 9 22,5 

Toplam 40 100,0 

 

Eğitim Durumu 

İlköğretim 9 22,5 

Lise 22 55,0 

Üniversite 9 22,5 

Toplam 40 100,5 

 

Açılış Yılı 

1992-2000 arası 3 7,5 

2001-2010 arası 20 50,0 

2011-2020 arası 17 42,5 

Toplam 40 100,0 

 

Otel Yatak 

Kapasitesi 

18-40 yatak 24 60,0 

41-60 yatak 15 37,5 

61-+ yatak 13 32,5 

Toplam 40 100,0 

 

Otellerin Aylık 

Hizmet Verme 

Süreleri 

3-5 ay 3 7,5 

6-8 ay 13 32,5 

9-12 ay 24 60,0 

Toplam 40 100,0 

4.2. Otel Yöneticilerinin Likert ölçekli Sorulara Verdikleri Cevaplar 

Araştırmaya katılan yöneticilere göre, kaplıca beldesinde yaşayanlara istihdam sağladığını görüşüne; 

%92 oranında katılmaktadır. Ankete katılan yöneticilerin çoğunluğunun (%92) ifade ettiği gibi 

kaplıcalar Ilıca beldesi için önemli istihdam kaynağı oluşturmaktadır. 

Ankete katılan yöneticilerin %67 ‘si otel müşterilerinin şehir esnafından yeteri kadar alış-veriş 

yapmakta olduğunu düşünmektedir. Termal turizm için beldeye gelen kişilerin alış-veriş yapması 

belde ekonomisi için önemli gelir kaynaklarından bir tanesidir. Ankete katılan yöneticilerden çoğu bu 
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görüşe katılmaktadır. Yatırımların artırılmasıyla geliri de artırmak mümkündür. Beldede ürün 

çeşitliliğinin artırılması ticareti de arttıracaktır. 

Otel yöneticilerin %77’si kaplıcalar gayrimenkul fiyatların yükselmesine katkı sağladığını 

düşünmektedir. Ilıca beldesinin merkezindeki binaların çoğu termal turizm için kullanılmaktadır. 

Kaplıcalar için gayrimenkul fiyatlarını belirlemede çok önemli bir yere sahiptir. Gayrimenkul 

fiyatlarının yükselmesi arsa sahipleri için olumlu bir durum olsa da yeni yatırım yapanlar için olumsuz 

bir gelişmedir. 

Katılımcılardan %82’si kaplıcanın tarımsal ürünlerin üretim ve satışına katkı sağladığını ifade 

etmektedir. Başka bit ifade ile kaplıcalar tarımsal ürünlerin üretim ve satışını artırmaktadır. Çevre 

mahalle ve köylerde üretilen ürünler belde merkezinde termal turizm için gelen kişilere satılması hem 

belde ekonomisi için hem de yerel halkın gelirinin artmasında önemli gelir kaynaklarından birisidir. 

Çalışmaya katılan yöneticilerden %77’si kaplıcanın beldede üretilen el sanatları ve yöresel ürünlerin 

tanıtım ve pazarlamasına katkı sağladığı görüşündedir. Beldeye termal turizm için gelen kişilere 

beldeye özgü el sanatları ve ürünlerin satışının yapılması kalkınma için önemlidir. 

Ankete katılan yöneticilerden %90’ı kaplıcalar belde halkının gelir düzeyini artmasında katkı 

sağladığını belirtmektedir.  

Ankette katılan yöneticilerin %87’si kaplıcalar altyapı ve yatırımın artmasına katkı sağlamadığını 

belirtmişlerdir. 

Otel yöneticilerinin %99’u Ilıcaya otel işletmesi kurma kararında “kaplıca” etkili olduğunu 

belirtmiştir. Başka bir ifade ile ankete katılan yöneticilerden tamamına yakını işletme kurmalarında 

kaplıcaların etkili olduğu ortaya çıkmıştır. 

Ankete katılan yöneticilerin %82’si beldeye otel işletmelerinin işletmenin kurulmasıyla aile fertlerine 

iş olanakları ortaya çıktığı görüşüne katılmaktadır. Ilıca beldesinde bulunan kaplıcalar genel itibariyle 

küçük ve yaz aylarında yoğunluk olmasından dolayı aile işletmesi olarak faaliyet göstermektedir. İş 

gücü maliyetinin fazla olması ve her zaman iş gücüne ihtiyaç duyulmamasından dolayı aile fertleri 

kaplıcalarda istihdam etmektedir. 

Ilıca beldesinin ekonomisine katkı sağlamak için işletme kurulmuştur görüşüne,  otel yöneticilerinin 

%72’si katıldığını belirtmiştir. Bu sonuçlara göre beldeye yapılan otel ve apart oteller beldenin 

ekonomisine katkı sağlamak amacıyla yapıldığını göstermektedir. 

Kaplıcaların hizmet kalitesinin yeterli olduğu görüşüne, katılımcıların %60’ı olumlu cevap vermiştir. 

Hizmet kalitesinin artması müşteri memnuniyetini artırır, müşteri memnuniyetinin artması ise müşteri 

sayısını artırır. 

Katılımcıların %72’si Kahramanmaraş Ilıca beldesi kaplıcalarında temizlik ve hijyenin yeterli düzeyde 

olduğu görüşündedir.  Bu oranın yüzde yüz olması beklenir. Dolayısıyla temizlik ve hijyen konusunda daha 

hassas olunmalıdır.  

İşletmelerde çalışanların mesleki alanlarında ki eğitimleri n yeterliliği görüşüne katılımcılar %57’si 

olumlu görüş bildirmiştir.  İşletmelerde çalışan kişilerin alanında uzman olması veya mesleki alanda 

eğitimli olması müşteri memnuniyeti için önemlidir. 

Kaplıcalarda çalışan personelin turistlere yönelik tutum ve davranışlarını olumlu gören katılımcı oranı 

%72 düzeyindedir.  Müşteri memnuiyeti ve turist ziyaretlerini devamlılığı açısından bu oranın daha da 

yükseltilmesi gerekmektedir. 

Katılımcıları %92’si Ilıca beldesi termal turizmi için önemli bir marka olduğu görüşündedirler. 

Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Kayseri, Osmaniye gibi çevre illerde Ilıca’nın termal turizm 

için önemi bilinse de tüm Türkiye’de ve dünyada tanıtımı yapılmalıdır. 

Tesislerde sauna, yüzme havuzu gibi hizmetlerin bulunduğu düşüncesine %62 oranında otel 

yöneticileri katılmaktadır. Belirtilen hizmetlerin Beldede daha da geliştirilmesi gerekmektedir.  

Tesislerde sosyal aktivite imkânlarını yeterli olduğunu görüşüne otel yöneticilerinin %50’si 



6th INTERNATIONAL EDUCATION AND INNOVATIVE SCIENCES CONGRESS 

(November 24-25, 2022 / Burdur Mehmet Akif Ersoy University) 
 

684 

katılmaktadır. Sosyal aktivite imkânlarının artması tesislerde müşteri memnuniyetinin ve sayısının 

artması için önemlidir. Müşteri sayısının artması gelir artması için önemli kaynaklardan birisidir. 

Sadece kaplıca için değil diğer aktivitelerin olması beldede turizmin gelişmesi ve gelirin artması için 

önemlidir. Özel sektöre ait kaplıcada sosyal aktivite imkânları yeterli görülmektedir. Ama belediye ait 

iki kaplıcada yeterli görülmemektedir. 

Tesislerde ihtiyaçları karşılayacak düzeyde olduğu görüşüne otel yöneticilerini %46’sı katılmaktadır.  

Anket sonucundan anlaşılacağı üzere tesisler müşterinin ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde değildir. 

Gelen müşteriler için özel tesisi tercih etmemesi durumunda yemek, dinlenme ve kaplıcalar ayrı 

yerlerde bulunmaktadır. Bu da müşteri memnuniyetini azaltmaktadır. Özellikle kış aylarında 

ihtiyaçların farklı yerlerde olması müşteri sayısının azalması ve gelirin düşmesine neden olmaktadır. 

Tesisin mimari özelliği çekici ve estetik olduğu görüşüne otel yöneticilerinden yaklaşık  %40’ı 

katılmaktadır. Mimari açıdan tesislerin güzel ve estetik olması müşteri memnuniyetini artırmaktadır ve 

müşteri tercihi için önem arz etmektedir. 

Otelin verdiği reklam ile verdiği hizmet tutarlı olduğu görüşüne otel yöneticilerinden %62’si 

katılmaktadır.  Reklam müşteri sayısını artırmak için önemlidir ve hiçbir zaman müşteriyi atlatıcı 

reklam verilmemelidir. 

Kaplıcanın tedavi edici özelliği olduğu görüşüne otel yöneticilerinin %85’i katılmaktadır. Kaplıcaların 

son zamanlarda tedavi amaçlı kullanımının artması belde için gelir kaynaklarının artmasına katkı 

sağlamaktadır. 

 

5.SONUÇ VE ÖNERİLER 

5.1.Sonuçlar 

Bu çalışma ile sağlık turizminin (Kahramanmaraş Zeytin Ilıcası) ekonomik kalkınmaya etkileri 

araştırılmıştır. Zeytin Ilıcasında faaliyet gösteren otel ve apart otellerin yöneticileri ile yapılan anketten 

elde edilen veriler analiz edilerek “Sonuç” başlığı altında verilmiştir. Ayrıca analiz sonucu ortaya 

çıkan sorunlara yönelik bazı tavsiyeler “Öneriler” başlığı altında ortaya konmuştur. 

Bu çalışmada ortaya çıkan sonuçlar özet olarak aşağıda verilmiştir. 

Kahramanmaraş Zeytin Ilıcası’nda 9-12 ay hizmet veren otel ve apart sayısı 24 tane (%60)’tır. Diğer 

oteller kış aylarında ısınma gibi maliyetlerin artması ve müşteri sayısının azalması nedenleriyle yıl 

boyunca hizmet verememektedirler. 

Zeytin Ilıcası beldede yaşayanlara otel işletmelerinin istihdam sağladığını görüşüne, 37 yönetici (%92) 

katıldığını belirtmişlerdir. Kaplıcalar beldede istihdam için önemli alanlardan biridir. Otel ve apart 

oteller genellikle aile işletmesi olarak kullanılmakta ve böylece maliyetler düşürülmektedir. 

Ilıca beldesinde otel müşterileri şehir esnafından yeteri kadar alış-veriş yaptıkları görüşüne; 27 

yönetici (%64) katıldığını belirtmişlerdir. Zeytin Ilıcası halkının termal turizm haricinde tarım ile de 

uğraşmaktadır. Beldeye gelen ziyaretçiler için el sanatları yöresel ürünlerin yanında pazarlar 

kurulmaktadır. 

Araştırmanın sonucuna göre, kaplıcaların gayrimenkul fiyatlarını yükselttiği görülmektedir. Termal 

turizm beldenin ekonomisine katkı sağlamasının yanında gayrimenkul fiyatlarının yükselmesiyle 

beldede yaşayanlara kira giderleri, inşaat maliyetlerinin artması gibi ekstra maliyetler getirmektedir. 

Beldede üretilen el sanatları ve yöresel ürünlerin tanıtım ve pazarlanmasına katkı sağladığı 

görülmektedir.  

Kaplıcalar belde halkının gelir düzeyini artırmasına katkı sağladığı tespit edilmiştir.  

Ankete katılan 35 yönetici kaplıcalar altyapı ve yatırımın artmasına katkı sağladığını düşünmektedir. 

Termal turizm geliştikçe beldeye yeni yollar yeni okullar yapılır ve belde ekonomisine katkı sağlar. 

Ilıca beldesine işletme kurulması kararında “kaplıca” etkili olduğunu düşünen 38 yöneticimiz (%95) 
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vardır. 

Beldede işletme kurulmasıyla aile fertlerine iş olanakları ortaya çıktığı görüşüne 33 yönetici (%82) 

katılmaktadır. Zeytin Ilıcasında halkın en önemli gelir kaynağı termal turizmden elde edilmektedir. 

Otel yöneticilerinden 29’u (%73) Beldenin ekonomisine katkı sağlamak için işletme kurulduğunu 

belirtmiştir.  

Otel yöneticileri Ilıcanın “termal turizm” açısından önemli bir marka olduğu görüşüne (%92) 

katıldıklarını belirtmişlerdir. 

 

5.2.Öneriler 

Bu çalışmadan elde edilen bilgilerin sonucunda tespit edilen sorunların çözümüne yönelik bazı 

önerilere aşağıda yer verilmiştir. 

Bu çalışmanın amacı termal turizmin Zeytin Ilıcasına ekonomik kalkınma yönünden etkilerini 

belirlemektir. Ekonomik kalkınmada önemli rol oynayan termal turizm için yatırımların artırılması 

gerektiği ortaya çıkmıştır. 

Ilıca beldesindeki otel ve apart otellerin yıl boyu hizmet verememesinden dolayı özellikle kış aylarında 

azalan müşteri için reklam ve kampanyalar yapılabilir. Isınma giderlerinin artması sonucu kapanan otel 

ve apart oteller için ısınma desteği verilebilir. Termal turizm mevsimlik bir turizm olmaktan çıkarılıp, 

yıl boyu hizmet verir hale getirilmelidir.  

Belde halkı için termal turizm önemli istihdam alanlarından birisi olduğu için yeni otel ve apart 

otellerin yapılması yeni istihdam imkânları sağlayacaktır 

Termal turizm için beldeye gelen kişilerin yerli esnaftan daha fazla ticaret yapmaları için otel ve apart 

otellerde reklam yapılabilir. 

Araştırmaya göre kaplıcaların gayrimenkul fiyatlarını artırması (bina ve arsa değerinin artmasına) 

sonucunda kiraların artmasına neden olmaktadır. Arsa ve binanın değerinin artması yeni binaların 

yapılmasına etki yapmaktadır. 

Beldede turizmin gelişmesi yeni otel, apart, AVM, okul ve yeni binaların yapılmasına katkı 

sağlayacaktır. Yeni yatırımlar ile birlikte beldede yaşayan halkın refah seviyesi yükselecektir. AVM 

yapılması yöresel ürünlerin pazarlanmasına büyük kolaylık sağlayacaktır. 

Yeni termal kuyuların açılması termal turizm açısından önemli bir gelişmedir. Ülkemizdeki termal 

alanların tamamına yakınında termal su ile dinlenme aynı yerdedir. Fakat Ilıca beldesinde su 

kaynaklarının kıt olması nedeniyle aynı binada değildir. 

Özellikle yaz ayalarında termal imkânlarından faydalanmak için Beldeye gelen turist sayısı 

kapasitenin çok üstündedir. Fazla talebin olması nedeniyle turistlere iyi hizmet verilememesi müşteri 

memnuniyetini düşürmektedir. Beldede asıl sorun sıcak su kaynaklarının yetersiz olmasıdır ve bu 

sorun ivedilikle çözülmelidir. 

Devlet desteği ile yeni kuyuların açılması ve termal su ile dinlenme yerinin aynı binada olması müşteri 

memnuniyetini artıracağı gibi müşteri sayısını da artıracaktır. 

Aile olarak termal turizm imkânlarından faydalanmak isteyenler için çalışmaların yapılması müşteri 

memnuniyetini artıracaktır. 

Beldede yapılan termal turizm sadece Kahramanmaraş ve çevre illerde bilinmektedir. Ilıca 

Kaplıcasının Türkiye hatta dünyada bilinen bir yer olması için özel sektör ve devlet desteği ile tanıtım ve 

reklamlar artırılmalıdır. 
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    Özet 

Türk Sağlık Sistemi son 20 yıllık periyotta çok yüksek bir ivme yakalamış ve birçok ülkenin sağlık 

sistemi performansını geride bırakmıştır. Şüphesiz bu gelişmenin en büyük aktörlerinden birisi de 

sağlıkta kalite çalışmaları olmuştur. Sağlıkta kalite çalışmaları sağlık sisteminin adete ruhunu temsil 

etmektedir. Türk Sağlık Bakanlığı, Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) kriterlerini oluşturmuş ve 

International Society for Quality in Health Care (ISQua) tarafından akredite olmasını sağlamıştır. 

Böylece Türk Sağlık Sistemi içerisinde hizmet sunan sağlık tesisleri bu standartlar kapsamında 

denetimlere tabi tutulmuş ve bu denetimlerden 85 puan ve üzeri puan alan sağlık tesislerine Sağlık 

Turizmi yapma yetkisi verilmiştir. Bu çalışmada Sağlık Bakanlığı Tarafından “Sağlık Turizmi Yetki 

Belgesi” almaya hak kazanan sağlık tesislerinden bahsedilecektir. Sağlık tesislerinin uzmanlık 

alanlarına göre sayıları çizelgeler şeklinde sunularak anlatılacaktır. Bu çalışma Türkiye’de sağlık 

turizmi hizmeti veren kuruluşların duyurulması açısından önem taşımaktadır. 

Anahtar sözcükler: Sağlık Turizmi, Kalite Yönetimi, Akreditasyon. 

 

   Abstract 

The Turkish Health System has gained a very high momentum in the last 20 years and has outstripped 

the health system performance of many countries. Undoubtedly, one of the biggest actors of this 

development has been quality studies in health. Quality studies in health represent the spirit of the 

health system. The Turkish Ministry of Health established the Quality Standards in Health (SKS) 

criteria and made it accredited by the International Society for Quality in Health Care (ISQua). Thus, 

health facilities providing services within the Turkish Health System have been subject to inspections 

within the scope of these standards, and health facilities with a score of 85 point and above from these 

inspections have been authorized to conduct Health Tourism. 

In this study, the health facilities that are entitled to receive the "Health Tourism Authorization 

Certificate" by the Ministry of Health will be mentioned. The number of health facilities according to 

their areas of expertise will be presented in the form of charts. This study is important in terms of 

announcing the institutions providing health tourism services in Turkey.. 

Key words: Health Tourism, Quality Management, Accreditation. 
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GİRİŞ 

Sağlık turizmi kavramı, kendi ülkesi dışında ihtiyacı olan sağlık hizmeti için kendi bulunduğu ülkeden 

yola çıkarak başka bir ülkede şifa arama süreci olarak tanımlanabilir. Sağlık turistlerini bu serüvene 

iten nedenler çok farklı olabilir; 

Düşük Maliyetler 

Yüksek Teknoloji 

Kolay Destinasyon 

Doğal Kaynaklar ve Doğal zenginlikler 

Kaliteli Sağlık Hizmeti Sunumu 

Akredite olmuş Sağlık Kuruluşları, vb. nedenler. 

Türkiye açısından durumu ele alacak olursak yukarıda sayılan tüm unsurları sağlayan bir 

destinasyondur denilebilir. 

 

1.KURAMSAL ÇERÇEVE 

Sağlık turizmi kavramını daha iyi anlayabilmek için bazı terminolojik tanımların bilinmesi 

gerekmektedir. 

Turist; Milletler Cemiyeti uzmanlarının 1937 yılındaki tanımlarına göre  “yerleşik bulunduğu ülkeden 

başka bir ülkeyi en az 24 saat süreyle ziyaret eden kişi” turist  olarak kabul edilir. 

Sağlık Turisti ise; Kendi Yaşadığı yerden başka yerlere sağlık amacı ile seyahat eden kişileri ve bu 

kişilerin ortaya koyduğu eylemde sağlık turizmi kavramını ortaya çıkarmıştır. 

Sağlık Turizmi; genel kabul görmüş şekli ile 3 tema altında incelenebilir; 

1-Medikal Turizm 

2-Termal Turizm ve SPA-Wellness Turizmi   

3- Yaşlı ve Engelli Bakımı Turizmi, şeklindedir (Tengilimoğlu, 2020). 

Medikal Turizm 

“Medikal turizm ya da tıp turizmi, insanların kendi ülkelerindeki yüksek tedavi giderleri nedeniyle 

yabancı ve genelde uzak ülkelere giderek bu ülkelerdeki düşük tedavi giderleri nedeni ile tıbbi tedavi 

ya da operasyonları bu ülkelerde gerçekleştirmeleri ile oluşan turizm hareketleri olarak 

tanımlanmaktadır” (Tengilimoğlu,2020, Sağlık Bakanlığı,2022). 

Termal Turizm 

Termal turizm, termomineral su banyosu, inhalasyon, içme, çamur banyosu vb. çeşitli  yöntemler ve 

fizik tedavi, egzersiz, rehabilitasyon, psikoterapi, iklim kürü, diyet gibi  destekleyici tedavilerin 

kaplıca sularının rekreasyon ve eğlence amaçlı kullanımıyla yapılan  turizm türüdür (Sağlık Turizmi 

Daire Başkanlığı,2022). 

*Türkiye termal kaynakların debileri ve zenginlikleri bakımından Avrupa’da 1.  dünyada ise 7. sırada 

yer almaktadır. 

 1.3. Yaşlı ve Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Turizmi 

Yaşlı ve engelli turistlerin bakım ve iyileştirme (rehabilitasyonu) amacıyla Klinik  Konukevleri, 

Geriatrik Tedavi Merkezleri, Bakım Evleri gibi yerlerde eğitim almış sertifikalı  personel tarafından 

bakım ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yapılan uygulamaları  kapsayan ve 3. yaş turizmi adıyla da 

bilinen son 10 yılda oldukça ilerleyen bir sektördür (Tengilimoğlu,2020, Gül,2022) 
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SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN SAĞLIK TURİZMİ AKREDİTASYONU ALMIŞ 

SAĞLIK TESİSLERİ 

USHAŞ, uluslararası sağlık hizmetleri alanında Türkiye’de sunulan hizmetlerin tanıtımını yapmak, 

kamu ve özel sektörün sağlık turizmine yönelik faaliyetlerini desteklemek ve koordine etmek, 

uluslararası sağlık hizmetlerine ilişkin politika ve stratejiler ile hizmet sunum standartları ve 

akreditasyon kriterleri konusunda Sağlık Bakanlığına önerilerde bulunmak üzere Sağlık Bakanlığı’nın 

ilgili kuruluşu olarak 04/02/2019 tarihinde faaliyete geçerek sağlık hizmeti pazarlaması alanında 

çalışmalar yapmaktadır. 

663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 

kurulan USHAŞ, özel sektör dinamizmini kamu gücü ile buluşturarak Türkiye’yi dünyanın önde gelen 

katma değerli sağlık ihracatçılarından biri haline getirmek üzere faaliyette bulunmak amacıyla kurulan 

bir şirkettir. 

Hedeflerinden Bazıları; 

 Sağlık turizminin yurtdışı tanıtımlarında kullanılacak üst bir ülke markası ile hedef ülkelere dönük        

stratejik tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, 

Hedef ülkelerde sağlık turizmi koordinasyon ofisleri, ileri tanı merkezleri ve hastaneler açılması, 

Yabancı devlet kurumları ve sigorta şirketleri ile anlaşmalar yapılması (www.ushas.com.tr) 

 Türkiye’de Sağlık Turizmi Verileri 

Sağlık turizmi Türkiye verilerine bakıldığında; ilk olarak 2019 yılında sağlık turizmi ve kapsamında 

ülkemizde 701.046 sağlık turisti sağlık hizmeti almıştır. Sağlık ve tıbbi nedenlerle gelen yabancı 

ziyaretçi ve yurt dışında ikamet eden  ziyaretçilerden elde edilen sağlık turizmi geliri 2019 yılında 

1.492.438 bin  dolar tutarında gerçekleşmiştir. 2020 yılında meydana gelen küresel salgın sebebiyle 

sağlık turisti sayısında ciddi bir azalma meydana getirmiştir. 407 bin 423 hasta, sağlık hizmeti almak 

için Türkiye’yi tercih etmiştir.  2021’de ise; 670.730 hasta sağlık hizmeti almış ve elde edilen gelir 

1.726.973 bin A.B.D doları tutarında gerçekleşmiştir. 2022 yılı verilerine göre ise yılın üç çeyreğinde 

toplam 876.521 hasta sağlık hizmeti almak için ülkemize gelmiş ve buradan elde edilen gelir 

1.603.479 bin ABD doları şeklinde gerçekleşmiştir.  

 

Tablo 1. 20121-2019 Yılları Arası Sağlık Turizmi Verileri 

 

Tablo 1 ‘e göre sağlık turisti sayısının ve elde edilen gelirlerin yıllara göre istikrarlı bir artış gösterdiği 

görülmüştür. 

Yine sağlık turizmi kapsamında sağlık turistlerinin en çok tercih ettiği klinik branşlar sırasıyla;  

Kadın hastalıkları,  

İç hastalıkları,  
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Göz hastalıkları,  

Tıbbi biyokimya,  

Genel cerrahi,  

Diş hekimliği,  

Ortopedi ve travmatoloji,  

Enfeksiyon hastalıkları ve  

Kulak-burun-boğaz, şeklindedir (https://www.ushas.com.tr/) 

Sağlık turizmi yetki belgesine sahip sağlık tesislerinin listesi 22.11.2022 tarihinde güncellenmiştir. 

Buna göre Yetkilendirilmiş Sağlık Tesisleri sayısı 2305 olarak gerçekleşmiştir. Bu sağlık 

Tesislerinden; İstanbul’da; 1052 sağlık tesisi Ankara’da; 273 sağlık tesisi, Antalya’da; 263 sağlık 

tesisi İzmir’de 196 sağlık tesisi bulunmaktadır (https://shgmturizmdb.saglik.gov.tr/) 

 

3.SONUÇ 

Birçok ülkenin önemli gelir kaynaklarını Turizm sektörü oluşturmaktadır. Türkiye coğrafik yapı, tarihi 

ve çevresinden kaynaklı güzellikler, iklimi ve şartları gibi nedenlerden dolayı turizmde söz sahibi 

ülkeler arasında yer almaktadır. Günümüzde insanların değişen istek ve gereksinimleri vasıtasıyla 

turizm sektöründe sağlık turizmi alanında dünyada önde gelen ülkeler çok daha fazla pay almaya 

başlamışlardır. Dünya genelinde gelişen sağlık turizmi sektörü giderek daha da önemli bir konuma 

gelmektedir. Hem turizm hem de sağlık turizmi alanlarından elde edilecek mali gelirlerin artırılması 

bu sektörlere yapılacak yatırım ve destekler sayesinde mümkün olabilir. Sağlık turizmi ülkemiz 

açısından büyük öneme sahip bir alandır denilebilir (Edinsel, Adıgüzel, 2014). 

Sağlık Turizmi endüstrisinin başarıya ulaşabilmesi için bu sektörde çalışan insan kaynağı ve hizmet 

sunan kuruluşların yetkin olması ve mutlaka uluslararası standartlarda kalite uygulamalarını 

kuruluşlarına benimsetmeleri gerekmektedir. 
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 Özet 

Dünya genelinde COVID-19 pandemisi ciddi sağlık ve sosyal problemlere neden olmuştur. Bununla 

birlikte, insanların kendi ülkeleri dışında sağlık hizmeti arayışları da artmıştır. İşte tam burada sağlık 

turizmi dediğimiz oldu devreye girmiştir. Sağlık Turizmi uluslararası hastaların kendi ikamet ettikleri 

ülke dışında başka bir ülkede sağlık sorunları için şifa arama sürecidir. Sağlık Turizmi; farklı 

gruplandırmalarda olması ile genel geçer görmüş şekli üç başlıkta görülmektedir. Bunlar; birincisi 

medikal turizm dediğimiz insanların sağlığı için medikal arayışlarda bulunduğu turizm şeklidir. İkinci 

olarak termal turizm; gidilen ülkenin yeraltı doğal kaynaklarının (sıcak su, şifalı çamur, buhar terapisi) 

şifa getirici şeklinde ifadesidir. Sonuncu olarak yaşlı ve engelli turizmidir. Dünya genelinde yaşlı 

nüfusun arttığı düşünülürse bu alanda tıbbi sağlık turizmi açısından gelecekte çok büyük 

popülasyonların uluslararası hareketine neden olacağı düşünülmektedir. Bu çalışmada Türkiye’de 

Sağlık Turizmi yetki belgesi almaya hak kazanan aracı kuruluşların güncel listesi ile Türk Sağlık 

Sistemine olan katkılarından bahsedilecektir. Yeni bir kavram olan sağlık turizminin bu çalışmada 

aracı kuruluşlar ışığında anlatılması literatüre yenilik katacağı düşünülmektedir. 

Anahtar sözcükler: Sağlık Turizmi, Aracı Kuruluş, Sağlık Yönetimi. 

 

ABSTRACT 

The COVID-19 pandemic has caused serious health and social problems worldwide. In addition, 

people's search for health services outside their own countries has also increased. This is where what 

we call health tourism came into play. Health Tourism is the process of seeking healing for health 

problems of international patients in a country other than their country of residence. Health tourism; It 

can be seen under 3 headings as it is in different groupings and its generally accepted form. These; The 

first is what we call medical tourism, a form of tourism in which people seek medical care for their 

health.Secondly, thermal tourism; It is a healing expression of the country's underground natural 

resources (hot water, healing mud, steam therapy). Lastly, it is tourism for the elderly and disabled. 

Considering that the elderly population is increasing worldwide, it is thought that this area will cause 

international movement of very large populations in the future in terms of medical health tourism. In 

this study, the current list of intermediary institutions that are entitled to obtain Health Tourism 

authorization certificate in Turkey and their contributions to the Turkish Health System will be 

mentioned. It is thought that explaining health tourism, which is a new concept, in the light of 

intermediary institutions in this study will add innovation to the literature. 

Key words: Health Tourism, Intermediary Institution, Health Management 

 

GİRİŞ 

Sağlık turizminin önemli ayaklarından birisi de aracı kurumlardır. Yabancı ülkelerdeki hastalarla 

sağlık kuruluşları arasında koordinasyonu sağlayan bir köprü görevi gören aracı kuruluşlar, son 
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dönemde önemli ölçüde nicelik ve nitelik olarak iyileşmişlerdir. Aracı kurumların kültürel farklılıklara 

çok önem vermeleri gerekiyor. İnsanların etnik,  dini kültürel aidiyetleri ve yaşam biçimleri, aracılık 

hizmetlerinde mahallî ve bölgesel çözümler üretmeyi gerekli kılmaktadır. Medikal aracı kuruluşlar 

aynı zamanda ülkelerini temsil etmektedirler. Bu kuruluşlar kendilerine verilmiş temsil görevini en iyi 

şekilde yerine getirmek zorundadırlar (Tengilimoğlu, 2020). 

'Bakanlıkça Uluslararası sağlık turisti ile beraberindeki refakatçi ve diğer yakınlarına konaklama, 

ulaşım ve transfer hizmetlerinin sağlanması faaliyetlerini yürütmek üzere yetkilendirilen,14.09.1972 

tarihli 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu uyarınca işletme belgesi 

alan A grubu seyahat acentaları' olarak tanımlanmıştır (Tengilimoğlu ve Işık, 2018)  

Sağlık turizmi 3 boyutta ele alınabilmektedir; 

a. Medikal (Tıp) Turizmi 

b. Termal Kaynaklar-Spa-Welness Turizmi 

c. Yaşlı ve Engelli hastalara dönük sağlık turizmi şeklinde genel kabul görmüş şeklidir. 

Görüldüğü gibi sağlık turizmi sadece medikal boyutta yapılan bir turizm şekli değildir. Bunmun 

yanında şifalı sular, şifalı otlar, şifalı çamur, doğak güzellikler, rehabilitasyon hizmetleri gibi bir çok 

çeşit iyileştirici unsur akla gelmektedir. 

1.Sağlık Turizminde Aracı Kuruluşlar 

Sağlık turizminde aracı kurumları 4 farklı şekilde ele alınabilir (Tengilimoğlu ve Işık, 2018) ; 

1.1.Danışman Firmalar  

Danışman firmalar hastalar ve sağlık hizmeti sağlayıcıları arasında aracı olarak çalışırlar. Bu 

firmaların çalışmakoşulları kanunlarla düzenlenmemiş çoğu iş sektörlerindeki pazar şartları ve arz-

talep faktörlerinden dolayı, hastaların konaklama ve seyahat rezervasyonları, gidilecek ülkelerdeki 

transfer ve gezi turların sağlanması hususlarında danışman firmalar seyahat acenteleri gibi faaliyet 

gösterebilirler. 

1.2.Seyahat Acenteleri ve/veya Hasta Yönlendiriciler 

Seyahat Acenteleri seyahat veya tur paketi organizasyonları için yardım hizmetleri veren (örn. vize 

için gerekli belgelerin temini, havayolu ve otel rezervasyonları vb.) ve sağlık hizmeti sunan kuruluşun 

seçiminde yardım sağlayan ara kuruluşlardır. Hastaneden alınan komisyon ücreti bu firmaların en 

büyük gelir kaynağıdır. 

1.3.Yardımcı (Asistan) Firmalar:  

Bu firmalar dünyanın çeşitli bölgelerindeki asistan firmaların da temsilciliğini üstlenmektedir. 

1.4.Sağlık Hizmeti Sağlayıcı Acentelar 

Yabancı ülkelerdeki sağlık hizmeti sunucuları ile bağlantısı olan ya da tıbbi anlamda sadece 

yurtdışından gelen sağlık hizmeti talep eden turistlere hizmet verebilen kuruluşlardır. 

Uluslararası hastaların kendi ülkelerinde iken alacağı hizmete ilişkin araştırma safhasında ilk olarak 

karşılarına aracı kuruluşlar çıkmaktadır. Sonrasında, hastane ve doktorun tespiti, tedavi planının 

hazırlanması, tedavi hizmeti ödemesi, komplikasyonların yönetimi, çıkış özeti raporlarının 

hazırlatılması ve tercüme edilmesi, sağlık hizmet sağlayıcısı ile ortaya çıkan anlaşmazlıkların 

yönetimi, seyahat ve konaklama, alışveriş ve şehir turu, yemek, tercümanlık hizmetleri, transferler, vb 

süreçlerin tamamı aracı kuruluşlar tarafından yönetilmesi gereken süreçlerdir. (Tengilimoğlu ve Işık, 

2018). 

Aracı kuruluşlar iki tarafı (sağlık hizmeti talep eden- sağlık hizmeti arz eden) birbiriyle buluşturan 

operatör görevi gören resmi ve belli normları olan kuruluşlardır. 
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2.Sağlık turizmi yetki belgesine sahip sağlık tesisleri 

Sağlık turizmi yetki belgesine sahip sağlık tesislerinin listesi 22.11.2022 tarihinde güncellenmiştir. Bu 

verilere göre; Türkiye’de Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Almaya Hak Kazanan Aracı Kuruluş Sayısı; 

542’dir. En fazla aracı kuruluş; 299 sayı ile İstanbul’da yer almaktadır. İkinci sırada 76 sayı ile Ankara 

bulunmaktadır. Antalya’da ise toplam 60 sağlık turizmi yapan aracı kuruluş mevcuttur. İzmir’de ise 39 

sağlık turizmi aracı kuruluşu bulunmaktadır. 

Tablo 1. Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Alan Sağlık Tesisleri 

 

Kaynak: Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı, 2022 

 

3.Sonuç 

Sağlık Turizmi yenidünya düzeninde ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel bir güç haline gelme 

eğiliminde olan yeni bir eğilim olarak kabul edilmektedir. Hızlı bir ivme yakalamış olmakla birlikte 

dijitalleşme ve bilgiye kolay ulaşım insanları farklı arayışlar içerisine itmektedir. Bunlardan bir tanesi 

de en iyi,en kaliteli ve en ucuz sağlık hizmetini araştırıp kullanmaktır. Türkiye, destinasyon olarak 

neredeyse dünyanın kalbi konumunda olan stratejik bir konumda yer almaktadır. Bu durum Türkiye’yi 

sağlık turizmi açısından güçlü hale getirmektedir. Sağlık Teknolojisi alanında iyi bir durumda olan 

ülkemiz sağlık turisti açısından çok cazip teknolojik fırsatlar sunmaktadır. Diğer ülkeler kıyasla ucuz 

bir sağlık hizmeti sunumu Türkiye’yi tercih edilebilir kılmaktadır. Sağlık turizmi yanında doğa ve 

kültürel turizm açısından âdete bir cennet olan ülkemiz özellikle batılı turistler tarafından birinci sırada 

tercih edilmektedir. Akabinde orta doğudan gelen Arap turistlerde ülkemizi sağlık hizmeti almak adına 

sıkça ziyaret eden hasta grupları arasında yer almaktadır. Bütün bu bileşkeler toplandığında Türkiye 

bölgesinde Sağlık Turizmi açısından ilerleyen yıllar için büyük sağlık üssü olma potansiyeline 

sahiptir. Ayrıca ülkemizin en büyük problemlerinden birisi yabancı dil konusudur.  

Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik' kapsamında bir aracı kuruluşun 

aynen şu şartları sağlaması esastır; “Türkçe ve İngilizce zorunlu olmak üzere en az 3 dili destekleyen 

bir web sitesine sahip olmak ve bu web sitesinde anlaşmalı olduğu sağlık tesislerini yayınlamak, 

Uluslararası hastaların bilgi almaları için konularla ilgili gerekli açıklamaları kendi web sitesinde 

bulundurmalıdır.”(Resmi Gazete, 2017). 
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Abstract 

Today, the influence of internet technology is immense in every area of human endeavors. 

Consequently, it has engraved the good, bad and ugly into human socio-economy and inevitably 

introduced new forms of crimes known as cyber crimes. The issues of cyber crimes are now the 

concerns of government and many business organizations as the sophistication seems almost 

impossible to prevent. While it looks complicated to prevent these malicious acts, a number of control 

can still be put in place to manage the outcome. Cyber security encompasses of all the protective 

measure put in place by an individual, organization or government from intentional attacks, incidents 

or breaches as well as the consequences. Practically, cyber security primarily addresses the types of 

attacks, incidents or breaches that are complicated and difficult to detect or manage. This paper is 

focused on cyber security. The paper examines the impact of cyber crimes on business and society. 

The concept of cyber security was discussed.  The paper also highlighted the benefits and challenges 

of cyber security. In order to collect relevant information for the paper discussion, questionnaires 

instrument were administered to respondents using online Google form. Responses were collated and 

subjected to reliability analysis. Conclusively, recommendations were made. 

Keywords: Internet Technology, Cyber security, Government, Business Organization. 

 

Introduction 

It is a popular saying that there are two sides to life, the good and the bad. The advent of technology 

have positively and negatively impacted the global community. The good news is that digitalization 

have helped to meet a variety of needs in the entertainment, commerce, communications, and 

educational industry of human society but in the same vein, technology have also brought new forms 

of unaccepted values that threaten the order of the society and strange waves of criminal activities 

against societal culture. These maladies working against law and orderliness with the aids of 

technology via the internet is what is generally referred to as Cybercrime. Cybercrimes are offences 

that are committed against individuals or group of individuals with a criminal motive to harm the 

reputation of the victim or cause mental or physical harm either directly or indirectly using modern 

telecommunication networks such as mobile phone or the internet. According to Akogwu (2012), The 

activities of Cybercrime threatens societal security and financial health.  

 

Related Literature 

Cybercrime is defined as an unacceptable acts committed through the use of technological tools such 

as the computer or telecommunication devices via the internet. Oyenuga (2015) explained that the 

Internet has its good sides and bad sides. Technology has contributed positive values to the world and 

has also produced so many maladies that threaten the order of the society. Crime has mounted attacks 

times without number on the culture of our society stylishly through its corny but usual methods of 
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propagation where time and culture acts as major instruments. According to Saban, McGivern and 

Saykiewicz, (2002), Cybercrime is any illegal act facilitated or fostered by a computer, whether  the 

computer is an instrument used to commit a crime, an object of a crime  or a repository of evidence 

related to a crime. In line with this, Hinduja and Schafer (2009), opined that cybercrimes are those 

crimes which are committed in electronic environment or online. Further to this definition, Heather 

(2008) and Newton (2008) explained that cybercrimes occur generally in cyberspace or virtual 

community of the Internet.  

 

Cyber Crime and Societal Culture 

The way people and society perceive crime differs as related to its gravity. There are innumerable 

culture all over different continents of the world and these cultures differ in what they accommodate in 

terms of behaviors, hence what is seen as criminal act in Africa may not necessarily be seen as such in 

Europe but the relativeness of crime does not lower the normative standards in every society. The 

society and its cultural identities therefore defines individuals’ perception of cybercrime. Presdee 

(2000) explained that cultural criminology reveals the currents of carnivalesque pleasure, excitement 

and risk experiences that animate from life but is the same  so that the measure design for everyday 

control can contain and commodity the acts.  

Culture is a holistic approach that defines the totality of the life of an individual. It encompasses the 

overall make up of a person’s identity.  i.e, it is a combination of the person’s national identity and 

ethnic identity. Nwalozie (2015), explained that for an individual to be involved in group delinquency 

it means that the individual takes relief and delight in the protective and sympathetic comfort of the 

group. Walsh (1986) explained further that it is usually the decision of the group to get involved in 

malicious activities.  

The evoking technologies are the initiator of ‘the world without borders’ existing between countries 

resulting to the transmission of cultural ideas and values via social media enhancing crimes with the 

use of smart devices through the internet. 

 

Types of Cybercrime 

There are so many unacceptable activities going on in virtual communities or the internet. Below are 

the major ones. 

Hacking  

Identity Theft 

Cyber Stalking 

Data Diddling 

Spoofing 

Software Piracy 

Hacking  

This is the acts of breaking into a computer network without due authorization. The person who 

maneuver the access into any comport network without permission is a hacker. Hacking is done for 

several reasons which include stealing for monetary gains via credit cards or through money transfer 

from one to targeted account. 

 

Identity Theft 
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This is the appropriation of other people’s information to commit fraud without   their   knowledge. 

This criminal acts involves stealing unauthorized information from credit card, email addresses, 

contact addresses and so on. 

 

Cyber Stalking 

Cyber stalking is the use of telecommunication devices or internet to monitor or follow up a person or 

an activity without legal permission. This followed by threat or intimidating the victim concerned. 

 

Data Diddling 

This involves the altering of sensitive information without authorization. The information is changed 

and then returned back to source by the attacker. The original information to be entered with the use of 

special programs or virus. 

 

Spoofing 

Spoofing is the illegal intrusion of a fraud star who pretends to be the  genuine user.  The attacker is 

able to carry out this crime having obtained the actual password of the original user.  

 

Software Piracy 

This is the unauthorized distribution and use of computer software. Although the internet is loaded 

with limitless software, video or audio, most of which comes with a range of risk that may include 

virus and other forms of malware. 

 

Major Causes of Cybercrime 

The major reason why cyber criminology are rampant in modern society are: 

Easy Access to the internet 

Hacker are often skilled well enough to breach access codes of computer system. They manipulate the 

security applications and biometric systems. 

Negligence 

Cyber attackers actually are at the look for carelessness on the part of the original users. They seize 

any opportunity of negligence and perform their criminal acts.  

Absence of concrete of Evidence 

It is not too advisable to keep vital all vital data or information in a particular location. Information are 

to be backed up using distributive storage locations for security sake. Hackers usually take opportunity 

of proof less cases for selfish attributes. Ensure that vital information are kept save on segregated 

units.  

Use of Complex Code 

Errors occur most times with the use complex codes. Hackers are specialist who look for and seize the 

smallest opportunity of loops found in codes to exploit users.  

Conclusion 

The acts of crime rapidly increase As online communication activities increases. Cybercrime is now a 

global phenomenon while the damage done are extreme. critical infrastructures in the society such as 
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financial establishments, companies, power and many more are experiencing significant attacks by 

cyber fraud star. The fore mentioned are bad impacts on societal culture which must be eradicated. 

 

Recommendation 

In order to protect the society against the fore discussed cybercrimes, this paper recommends that 

government and local authorities should:- 

strengthen societal networks 

enforce internet security suite 

introduce strong security codes 

create regular awareness 

update the major security breaches. 
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Abstract 

Financial and credit institutions, often known as non-bank financial institutions, are institutions that 

act as financial market intermediaries. In many ways, their services are comparable to those offered by 

banks.  So, in Balkh province, research on the relationship between financial risks and the financial 

performance of these institutions and exchange dealers is particularly significant. In order to determine 

the consequences of these financial risks, they were separated into two groups and assessed using two 

hypotheses in this study. The impacts of each variable were estimated using a multivariate regression 

model. The independent variables in this model are systematic risk and credit risk, with the dependent 

variable of return on assets serving as a proxy for the financial institution's performance. 

The statistical population of this study includes exchange dealers and financial institutions in Mazar-I 

Sharif's Kefayat market, with 110 samples picked using a random sampling approach. The results 

demonstrate that all of the study variables that were tested at the 0.05 percent level of significance. 

The findings also show that there is meaningful and significant relationship between foreign exchange 

risk, market risk, interest rate risk, and purchasing power risk on the MXDs' financial performance. 

For each indication of systematic risk variable, the beta coefficients are -0.168, -0.178, -0.102, -0.231, 

respectively. The components of the research's second hypothesis demonstrate a substantial 

association between credit risk and default risk trend on financial performance, as well as the power of 

correlation with ROA, which are -0.068 and -0.378, respectively. 

Keywords: Money exchange dealers, financial risk management, financial performance, systematic 

risk, credit risk. 

Introduction and Background 

 

Introduction 

Foreign exchange markets are often the most active and important asset markets in 

developing and transition economies, yet few research papers on the subject have 

systematically documented their structures or main characteristics. (Canales-Kriljenko, 2004, p. 4). 

Money exchange dealers (MXDs) play a critical role in the economic development and business 

transaction facilitation of the businesses in Mazar e Sharif. Kefayat market is one of the important 

centers for the MXD in Mazar e Sharif, therefor we have decided to conduct our research study in this 

specific geographical location. As the MXDs play a vital role in the facilitation of business 

transactions, the associated risk of currency exchange should also be taken into consideration which is 

the subject matter of this study. 

The work exchange means trading of all kinds of money. As our target location is Balkh province 

which is located in border to Uzbekistan, and many of the goods are imported from this location and 

many of the remittances are done via hawala through money exchange providers and the local 

currency is converted to USD or other currencies. Therefor existence of money service providers/ 
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money exchange dealers is a crucial factor to the flow of business. Even many major transactions 

inside Mazar e Sharif are done in foreign currency which makes the rule of MXDs vital. 

“Risk is called the chance that an investment's actual return will be different than expected. Risk 

includes the possibility of losing some or all of the original investment. Different versions of risk are 

usually measured by calculating the standard deviation of the historical returns or average returns of a 

specific investment. A high standard deviation indicates a high degree of risk.” (Lyridis, 2015, p. 2) 

“The process of determining the likelihood that a specified negative event will occur. Investors and 

business managers use risk assessments to determine things like whether to undertake a particular 

venture, what rate of return they require to make a particular investment and how to mitigate an 

activity's potential losses”. (Lyridis, 2015, p. 5) 

In an economically unstable country like Afghanistan in which the exchange rate is always floating it 

is extremely hard to mitigate the currency exchange risk, but by applying tools and techniques we can 

manage to reduce the risk to some extent or to mitigate some of the risks. 

The main factors of money exchange risks are: 

Direct Foreign Investment (DFI) 

Monetary policy of the central bank 

Capital inflow and outflow 

Exchange Rate Stability 

Saving 

Employment 

Trading Activities/ frequency of traders 

COVID-19 Pandemic 

Political Situation 

Cash injection to the market (mainly USD) 

Trading Activities in the other currencies 

Political instabilities 

Inflation Rate (Horcher, 2005, p. 12) 

Money Exchange Dealers play a critical role in the flow of business and cash circulations, therefor it is 

always demanded to have a thorough analysis of the risk factors for the sector in order to propose 

practical and logical approaches to mitigate or at least reduce the risks, yet working in the monetary 

industry contains huge inherit risk which is hard to avoid, but by applying some rational practices; we 

can reduce are in some areas mitigate the risk. 

Problem Statement 

Many of money services providers including exchange dealers in Mazar e Sharif are running their 

businesses in traditional mode without proper knowledge of business, accounting, and risk 

management while this industry bears huge inherit risk. Taking this point into consideration it is 

necessary to have a vast overview of the inherit risk in the industry in order to measure the risk and 

suggest the procedures to mitigate some of them and reduce those which are inevitable. The fragile 

money exchange business in a floating and unstable economy with a high inflation rate bears 

tremendous risk factors which should be taken into account. 

The risk factors should be highly monitored and dealt with as they hugely affect the operations and 

performance of money exchange dealers. Working in the monetary industry itself is a risky business 

which requires curative attention. The risk in this industry can damage the entire business, assets, and 

revenue of the business owners in a blink of an eye. One of the ways to deal gently with the risk 
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associated in the industry is to have regular monitoring on the industry activities and market 

information. A single mistake in the business to ignore any risk can lead the business into bankruptcy 

and can even affect the entire business located in the same geographic location. 

Not only this, the associated risk can even highly effect on the customers of the market and also any 

potential investors and entrepreneurs who want to invest in the industry. Due to high-risk rate and also 

lack of proper systems and procedures it would not be so easy for anyone to enter the market, but 

those who have prior background in the industry. While raising any risk issue, it will create an alert to 

the central bank (DAB) and they will also try to regulate it for precautionary procedures so that no 

other exchange dealer faces the same difficulty/ risk. 

Purpose of the Study 

Money Exchange dealers play a critical role in the flow of transactions between any country due to 

vast economic activities in the countries. As import and export builds the backbone of any economy, 

and Afghanistan is highly dependent to import goods and services; we need a facilitator to convert the 

local currency into globally transacted currencies where MXDs play their role. Mazar e Sharif is 

located close to the border with Republic of Uzbekistan through which many of the commodities of 

middle east is imported, so it is highly demanded to have the MXDs the role players to facilitate the 

import and export actives. 

In this study we are intended to research about the risk factors in money exchange industry. There are 

different types of risk factors associated with the industry some them are internal factors which are 

controllable but of them are external factors, which are beyond the control of businesses. The internal 

factors can be controlled by taking precautionary actions/ procedures, but the external factors are 

somehow inevitable and requires deep technical and experimental analysis and approaches. The 

internal factors can be listed as the management, control, accounting, and use of technology and the 

external factors can be listed as the monetary policy of central bank, capital inflow and outflow, 

political situation, economic situation, cash injection to the market, trading activities in other 

currencies (specially USD as many major transactions in Mazar e Sharif are done in USD), political 

instability, inflation rate, and pandemics (like COVID-19). 

Research Topic and Questions 

"THE EFFECTS OF FINANCIAL RISK MANAGEMENT ON FINANCIAL PERFORMANCE OF 

MONEY EXCHANGE DEALERS in Money Exchange Dealers of Kefayat Market in Balkh 

Province" is this research topic. There are several elements that influence an investor's financial 

success, and these factors may change from one region to the next and nation to country. This research 

subject will focus solely on the factors impacting the financial performance of money exchange 

dealers in Afghanistan's Balkh region, with the goal of identifying and prioritizing these aspects. 

Main Question: 

Does the financial risk management affect financial performance of money exchange dealers in 

Kefayat market of Balkh province? 

Sub-questions: 

How systematic risks’ indicators effects on financial performance of MXDs? 

How credit risk effects on financial performance of MXDs? 

 

Literature Review 

According to Da Afghanistan Bank (DAB) law: Money Service Providers (MSP) means any service  

conducted in relation to money including safekeeping, money transmission (Remittance), check 

cashing, or currency exchange, and also Money Service provider means any individual or entity who 

is engaged into the business of providing money services. Meanwhile, MSPs are required to be 

licensed by DAB financial Supervision Department (Siddique, 2016). 
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 Beside Financial Institutions like banks, money exchange dealers play a critical role in the 

ease of transactions by exchanging the foreign currency into local currency and vice versa. The 

industry has been center of concentration to many researchers who have researched different angles of 

the industry. As Afghanistan relies more on imports specially through northern ports from Central 

Asia, Kefayat Market exchange dealers play a vital role in this regard. In this chapter we will review 

the previous literatures on exchange dealers, finance, and risk management. 

Money exchange dealers play a crucial role in the economic development of Afghanistan and ease of 

commerce either it is local business transactions or international business transactions. With the help 

of money exchange dealers, business remit their payments throughout the country and abroad, yet no 

certain research has been conducted on the financial risk management of the industry inside the 

country. In this research we will review the literature of the topics related to the subject matter. 

Some researchers like (Baig, 2020) have researched on the exchange dealers and money service 

providers and their impact on the business growth. On the research conducted by him, he has found 

that 80.3 per cent of the respondents are agree that MXD play a critical role on the business growth in 

Mazar e Sharif (Baig, 2020, p. 71). 

Foreign Exchange Market is of two types retail and wholesale market: 

Retail Market: The retail market is a secondary price maker. Here travelers, tourists and people who 

are in need of foreign exchange for permitted small transactions, exchange one currency for another. 

Wholesale Market: The wholesale market is also called interbank market. The size of transactions in 

this market is very large. Dealers are highly professionals and are primary price makers. The main 

participants are Commercial banks, Business corporations and Central banks. Multinational banks are 

mainly responsible for determining exchange rate. 

 

Other participants of the market are as follow: 

a) Brokers: Brokers have more information and better knowledge of market. They provide information 

to banks about the prices at which there are buyers and sellers of a pair of currencies. They act as 

middlemen between the price makers. 

b) Price Takers: Price takers are those who buy foreign exchange which they require and sell what 

they earn at the price determined by primary price makers (Daru, 2016). 

There are approximately one thousand non-bank financial service providers offering money exchange 

services all around the UK which is four times more than the number of the same business registered 

in Spain, France, Netherlands, and Germany cumulatively. In UK money service providers are 

officially called Money Service Business (MSB). The reason that there is numerous amount of MSB in 

the UK is due to the existence of authorized payment institutions registered in the country who are 

allowed to operate at any geographic location inside the country and in the European Economic Area 

(EEA). 

There is financial crime risk associated with the sector because MSBs’ access to banking services has 

been denied therefore the MSBs utilize alternative approaches which do not have sufficient anti money 

laundering supervision (Kraft, 2018). 

 Taking the rapid economic growth of India into consideration, the foreign exchange market in 

the country is growing parallel to the economic growth and very rapid. According (Daru, 2016) the 

annual turnover of the industry is more than USD 400 bn. without the interbank transactions. This 

market is included of sellers, buyers, the market middlemen, and the Indian monetary authorities. The 

market is controlled by Indian monetary authority, regulated by The Foreign Exchange Management 

Act (FEMA 1999), and managed by the financial institutions active in the industry. Due to high 

demand for the market, it is running nonstop, all 365 days of the year and all over the country. The 

market serves to a range of different dealers from big investors who exchange millions of USD to 

local individuals who transact USD100. 
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Exchange rate itself can impose risk to the economy as reflected in UNCTAD report “Despite the 

generally positive prospects, several challenges and risks face the world economy that may have 

implications for FDI flows in 2007 and 2008. Global current-account imbalances have grown 

dramatically in some developed countries. This could cause exchange-rate shifts, which may affect 

FDI negatively” (UNCTAD, 2007, p. 30). 

The Exchange Market 

The Exchange Market (also referred to as Foreign Exchange Market, Forex, FX, and Currency 

Market) is a decentralized market for trading currencies all over the world. The market determines 

exchange rates for different currencies. It includes all aspects of buying, selling and exchanging 

currencies at current or determined prices. In terms of trading volume, it is by far the largest market in 

the world, followed by the Credit market1. 

A foreign exchange market refers to buying foreign currencies with domestic currencies and selling 

foreign currencies for domestic currencies. Thus it is a market in which the claims to foreign moneys 

are bought and sold for domestic currency. Exporters sell foreign currencies for domestic currencies 

and importers buy foreign currencies with domestic currencies. Foreign Exchange transactions result 

in inflow & outflow of foreign exchange. 

Functions of foreign exchange market 

Foreign exchange is also referred to as forex market. Participants are importers, exporters, tourists and 

investors, traders and speculators, commercial banks, brokers and central banks. Foreign bill of 

exchange, telegraphic transfer, bank draft, letter of credit etc. are the important foreign exchange 

instruments used in foreign exchange market to carry out its functions (Daru, 2016). 

The History of Foreign Exchange Market 

The first time it was the ancient times that the demand raised for exchanging different currencies due 

to raise of multilateral trades. Individuals who were helping others to exchange their money into 

different currencies (and charge their transaction charges/ fees) were mainly living in the holy land at 

the times of Talmudic writings (Thomas, 2011). 

Hawala (Money Transfer) 

The term of money exchange has different names in different countries for example, it is called hawala 

in Afghanistan, Hundi in India, Fei-Ch'ien in China, Padala in Philipines, Hui Kuan in Hong Kong, 

and Phei Kwan in Thailand (El-Qorchi, 2002, p. 3). 

 

Risk and Financial Risk 

First of all, it is import to know a little about the risk itself and then we have to dive into the literature 

of financial risk management and what have been done so far in this regard. Some authors like 

(Steiner, 2002), ((Horcher, 2005), (Van Deventer, Donald R.; Imai, Kenji; Mesler, Mark;, 2013), 

(O’Brien, 2014), and (Lyridis, 2015), have researched in this regard. 

 Financial Risk Management 

The field of risk management has undergone an enormous change in the past 40 years and the pace of 

change is accelerating, thanks in part to the lessons learned during the credit crisis that began in late 

2006 (Van Deventer et. al, 2013, p. 3). Financial risk management is referred to as the practice of 

securing the economic value in a business through the utilization of tools to manage risk exposure to: 

credit risk, market risk, shape risk, volatility risk, liquidity risk, foreign exchange risk inflation risk, 

business risk, legal risk, reputational risk, sector risk, and so far. Same as general risk management, 

 
1 https://www.fx-markets.com/investment/2171029/spotlight-on-neil-record-record-currency-

management  

https://en.wikipedia.org/wiki/Volume_(finance)
https://en.wikipedia.org/wiki/Bond_market
https://www.fx-markets.com/investment/2171029/spotlight-on-neil-record-record-currency-management
https://www.fx-markets.com/investment/2171029/spotlight-on-neil-record-record-currency-management
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financial risk management also requires identifying the risk sources, measuring the risk, and plans to 

address it (Christoffersen, 2011). 

Financial risk management can be qualitative and quantitative. As a specialization of risk 

management, financial risk management focuses on when and how to hedge using financial 

instruments to manage costly exposures to risk (Malz, 2011). In the banking sector worldwide, the 

Basel Accords are generally adopted by internationally active banks for tracking, reporting and 

exposing operational, credit and market risks (Van Deventer et. al, 2013). 

 

Systematic Risk 

Some other investment risks, such as industry risk, are based on systematic risk. If an investor has put 

too much focus on cybersecurity companies, for example, he or she might diversify by buying stocks 

in other industries such as healthcare and infrastructure. Interest rate fluctuations, inflation, recessions, 

and crisis, among other big events, are all part of systematic risk. Shifts in these domains can have a 

large impact on the market and cannot be addressed by altering holdings within a public equity 

portfolio. To help mitigate systematic risk, investors should diversify their portfolios by include fixed 

income, cash, and real estate, all of which would respond differently in the case of a large systemic 

change. An increase in interest rates, for example, may enhance the value of some new-issue bonds 

while decreasing the value of some firm equities if investors believe executive teams are cutting back 

on expenditure. In the event that interest rates rise, ensuring that a portfolio has a sufficient amount of 

income-producing assets will help to cushion the value loss in some shares (Viral V. Acharya, Lasse 

H. Pedersen, Thomas Philippon, Matthew Richardson, 2017). 

Foreign Exchange Risk 

Foreign exchange risk refers to the fluctuations in a company's revenue and costs, as well as its overall 

cash flow, caused by unanticipated changes in exchange rates. In other words, it captures unanticipated 

changes in fiscal values (enterprise assets, resources, revenue, costs, cash flows, and future firm value) 

due to exchange rate fluctuations. Differences in the economic development of countries that use 

different currencies, the development level of financial markets, a country's political stability, the 

expectations of people who participate in financial markets, and accidental factors are all factors that 

contribute to exchange rate risk (Habibnia, 2013). 

Market Risk 

The herd mentality of investors, or their desire to follow the market's direction, is what causes market 

risk. As a result, market risk refers to the tendency for security prices to move in lockstep. Even the 

share prices of well-performing companies fall when the market is down. Almost two-thirds of total 

systematic risk is accounted for by market risk. As a result, systematic risk is also referred to as market 

risk. The most common source of risk in securities is market price fluctuations. 

Interest Rates Risk 

Changes in market interest rates cause interest rate risk. Because bond prices are inversely tied to the 

market interest rate, this largely affects fixed income securities in the stock market. In fact, there are 

two types of interest rate risks: price risk and reinvestment risk. Both of these dangers operate in the 

opposite direction. Price risk is linked to variations in the price of a securities as a result of interest rate 

changes. Reinvesting interest/dividend income carries the risk of reinvestment risk. Reinvestment risk 

is positive if price risk is negative (i.e., price falls) (i.e., increase in earnings on reinvested money). 

Changes in interest rates are the most significant source of risk for fixed income securities like bonds 

and debentures. 

Purchasing Power Risk (or Inflation Risk) 

Inflation creates a risk of losing purchasing power. Inflation is defined as a steady and continuous rise 

in the general price level. Inflation reduces money's purchasing power, which means that the same 

amount of money can buy fewer products and services as prices rise. As a result, if an investor's 
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income does not increase in response to rising inflation, the investor's income is actually lower in real 

terms. Because the income from fixed income assets is fixed in nominal terms, they are vulnerable to a 

high level of purchasing power risk. It is commonly stated that equity shares are good inflation hedges 

and hence have a decreased risk of losing buying power. 

Credit Risk 

When a borrower in a debt contract defaults or delays in repaying the obligation in full or in part, 

credit risk arises. "The likelihood that a legally enforceable contract may become worthless (or at least 

considerably decreased in value) because the counterparty fails and goes out of business," Anderson 

(2013, 292) defines credit risk. It is the "risk that the promised cash flows from loans and securities 

held by financial institutions may not be paid in full," as Saunders and Cornett (2011, 186) put it. 

Credit risk arises as a result of debt issuers and counterparties in derivatives agreements defaulting 

(Hull, 2012).  

 

Theoretical Foundation and Background 

Systematic risk foundations 

The relationship between financial and accounting variables and market-based risk measures has been 

the subject of considerable empirical research. Some financial (accounting) variables are substantially 

connected with a market-based measure of risk (beta) and can be used to anticipate future risk, 

according to research findings. However, little study has been done on the theoretical link between 

financial factors and market-determined risk. The link between portfolio analysis and corporate 

finance has been studied by Hamada (Hamada, 1998). He has demonstrated that a firm's common 

stock's systematic risk should be positively connected with the firm's leverage. Below, we'll go over 

Hamada's analytical strategy in further detail. The method utilized to build a link between systemic 

risk and leverage in this research is based on Hamada's prior work. In a subsequent work, he took a 

different strategy to reach the same result. 

Evolution of Credit Risk Modeling 

Credit risk is a significant sort of risk in finance, and it is typically considered the earliest type of risk 

in financial markets, going back to 1800 BCE in ancient Egypt (Caouette, John B., Edward I. Altman, 

and Paul Narayanan, 2008). Altman's Zscore (Benzschawel, 2012), based on multivariate discriminant 

analysis of five accounting ratios, was the first modern-day quantitative model of credit risk. 

Financial Performance 

The profitability of a business organization would depend on the resources it owns and the obligations 

it has to meets. Companies carry out various activities to make profits, and to generate wealth for 

further growth. Profit helps to make finance. Finance is considered as the most important for these 

activities. The actions of managers have financial consequences for the business firm. Therefore, it is 

imperative that they know the importance of finance (profit) functions and their linkage with their own 

activities (I.M. Pandey, 1999). Hence financial position or condition of the firm should be assessed 

and future position of the companies should predict.  
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Research Model 

Where: 

A: Financial management factors in MXDs 

B: Systematic Risk 

C: Credit Risk 

D: Foreign Exchange Risk 

E: Market Risk 

F: Interest Rates Risk 

G: Purchasing Power Risk 

H: Size of Credit 

I: historical trend in default rate 

J: RoA (Return on Asset) 

B 

A 

F 

J 

H 

I 

C 

E 

G 

D 

Figure 1Research Model 
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Research Methodology 

In terms of purpose, the research methodology is applied research, and the nature of the research is 

correlation approach. This research is a post-assessment study (using historical data) that has been 

updated based on information from corporate financial statements. The essential data in the theoretical 

foundations phase of the research are retrieved from books, specialist journals, papers, and some 

related researches (library technique), and a questionnaire was constructed and utilized in gathering 

quantitative data to collect research data from the field. 

It is a definitive investigation, according to the research design, with the goal of providing final and 

conclusive answers to research questions and testing the hypothesis. Deductive paradigm will be used 

for information excavation and research modeling, while inductive paradigm will be employed for 

hypothesis testing in the context of Balkh province. As shown in the below, the research will be 

conducted in three phases of data processing. 

1st phase: data collection (Desk study and field survey) 

2- Excel and SPSS data entry 

3- Data analysis and reporting (qualitative and quantitative approaches) 

Research Population 

The statistical population of this study consists of authorized money exchange dealers in Kefayat 

Market of Mazar-e-Sharif city and includes the following characteristics: 

They have registered with Da Afghanistan Bank (central bank). 

Having a proper documentation about financial and accounting information 

Only those companies whose fiscal year corresponds to the fiscal year of the Government of the 

Islamic Republic of Afghanistan have been assessed for the sake of uniformity. 

 

 

Research Site 

The site of this study is Kefayat Market of Mazar-e Sharif city which is located in the north zone of 

Afghanistan.  

Data Collection Method 

In desk study research (library research), the data gathering tools listed below will be employed. 

Printed books and electronic books 

Magazines and journals dedicated to economics 

Business websites and blogs 

Any paper documents and articles that have been published in newspapers or that have been broadcast 

on television 

Analytical data gathered through a field survey activity created by the researcher based on a review of 

the research literature and the use of financial statements by businesses. 

Sampling Procedure 

To select the statistical sample for this study, the researchers used a random sampling method. Green 

(1991) proposes two minimum sample size guidelines: the first is dependent on whether you want to 

test the overall fit of your regression model (i.e. the R2), and the second is based on whether you want 

to test the individual predictors inside the model (i.e. test b-values of the model). 

If the researcher wishes to test the model as a whole, a sample size of 50 + 8k is recommended, where 

k is the number of predictors. With three predictors, a sample size of 50 + 8 * (6) = 94 is required. 
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If you wish to test individual predictors, he recommends a sample size of 104 + k, therefore in the case 

of 16 predictors, a sample size of 104 + 6 = 110 is required (Brooks, Gordon P.; Barcikowski, Robert 

S., 1994).  

And in this research, there are six independent variables in this study, which means 94 to 110 

observations could be chosen for this research. The greatest sample size used by the researcher which 

is 104 people from the research population. So, from the Kefayat financial market in Balkh province, 

104 authorized money exchange traders were chosen. 

Data analysis 

In this work, a multiple regression model was utilized as a statistical model. The hypotheses were 

tested using combined data (combined effects). The appropriate regression model was estimated to test 

statistical assumptions, then the ANOVA test was used to assess the model's significance, and 

coefficient Beta was used to examine the correlation of each element on ROA. 

Research Variables 

Dependent Variables 

The variables of Return on Assets (ROA) were used as dependent variables in this study, and each of 

them was calculated as follows: 

The rate of return on assets (ROA) is equal to the ratio of business i's net profit to total assets in year t. 

It's a figure that compares a company's profits before interest and taxes (PBIT) to its total net assets. 

The ratio is used to determine how well a corporation utilizes its assets to produce earnings prior to 

satisfying contractual obligations. The greater the company’s earnings in proportion to its assets, the 

more effectively the company is said to be using its assets.  

ROA = Net Earnings after Taxes (NEAT) / Book Value of Assets (BVA) 

Independent Variables 

In this study, six components; Foreign exchange risk (FER), Market Risk (MR), Interest rate risk 

(IRR), purchasing power risk (PPR), credit size (CS), and trend of default ratio (TDR) are the 

independent variable of the research which measured by Likert scale by exchange dealers at Kefayat 

market of Balkh province.  

Table 1Research independent variables 

No Dependent variable name Abbreviation 

1 Foreign exchange risk FER 

2 Market Risk MR 

3 Interest rate risk IRR 

4 purchasing power risk PPR 

5 credit size CS 

6 trend of default ratio TDR 

Techniques of Data Analysis 

A functional connection between the dependent variable and the independent variables has been given 

in the form of a regression model in order to fulfill the study's goal and test the hypotheses. Multiple 

linear regressions were employed in this research. A regression approach is selected to find and assess 

effects that are difficult to detect and evaluate using pure cross-sectional or pure time series data. 
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Model Specification 

A multiple linear regression model was created to investigate the impact of financial risk management 

on profitability. The model accounted for the impact of six predictor factors on asset return (ROA). 

The following operational equations were employed for empirical reasons to evaluate a firm's 

performance in regard to its financial risk management considerations: 

ROA = β0 + β1FER + β2MR + β3IRR + β4PPR + β4CR+ β4TDR + έit 

From this model, the research hypotheses are tested by considering the effect of control variables and 

the significance of the independent variable coefficient (β) by considering t-value. Of course, the sign 

of this coefficient must also be in line with the expected sign for the hypothesis to be accepted.  

Data Analysis and Findings 

This chapter examines and analyzes the data collected during the research. The techniques that will be 

used in this chapter will be derived from the research principles and methods outlined in Chapter 

three. After analyzing the descriptive data, using the regression model described and constructed in the 

previous chapter, we will examine the effect of each of the independent variables on the dependent 

variable and thus the regression function will be formed. 

 

Validity and Reliability of the Questionnaire 

Validity and reliability of the questionnaire is one of the most important parts of information analysis 

that cannot be acceptable without precisely determining the validity and reliability of the research. 

Therefore, the researcher first determined these two variables in below parts. 

Validity of the Questionnaire 

In fact, validity is applicability of the questionnaire under the same conditions in different regions and 

the same results will be obtained from different regions. One of the methods of validation of the 

research data collection tools is the use of experts and expertise in that fields. And in this research, the 

validity of the questionnaire already has been confirmed and approved by the supervisor. 

Reliability of the Questionnaire 

Reliability of the questionnaire test and examine by Cronbach Alpha which shows the entire 

correlation among the questions. The alpha value indicates the strength of the entire correlations of the 

questions. The amount of alpha is variable between zero and one. The amount alpha between zero and 

0.5 is not reliable and the amount between 0.5 and 0.7 has a medium reliability but the alpha amount 

above 0.7 shows high reliability of the questionnaire. In this research and after analyzing the reliability 

test for the research questionnaire, the Cronbach's alpha is equal to 0.531 indicating the appropriate 

reliability of the research questionnaire. 

Table 2 Reliability of the questionnaire 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 110 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 110 100.0 

 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.731 10 
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a. Listwise deletion based on all variables in 

the procedure. 
 

Descriptive Data Analysis 

According to Kothari, by analysis we mean the computation of certain indices or measures along with 

searching for patterns of relationship that exist among the data groups. Analysis, particularly in case of 

survey or experimental data, involves estimating the values of unknown parameters of the population 

and testing of hypotheses for drawing inferences. Analysis may, therefore, be categorized as 

descriptive analysis and inferential analysis (Inferential analysis is often known as statistical analysis). 

“Descriptive analysis is largely the study of distributions of one variable (Kothari, 1985). Descriptive 

analysis may include of central tendency, dispersion and distribution scales. The following part 

includes descriptive analysis of questionnaire which is collected through the survey. 

Gender of Respondents 

One of the questions of the research questionnaire is gender of respondent which shows how many 

men and women participate in this research. As the table below shows, total of the respondents are 

men which is 100% of the respondents. This shows that no woman working in Kefayat financial 

market and this makes this market a male business environment.  

Table 3 Gender of respondents 

Gender of respondent 

 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Male 110 100.0 100.0 100.0 

Female 0 0.0 0.0 100.0 

Total 110 100.0 100.0  

 

Education Level of Respondents 

As the table show, 46% of the respondents are Bachelor which is the highest rate of respondents and 

the minimum rate of the respondents belongs to collage and master degree respondents. 

 

Figure 2 Education level of respondents 
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Computing Return on Asset of the MXDs 

As the dependent variable of the research is financial performance of the MXDs in Kefayat financial 

market of Balkh province, return on asset (ROA) determined as dependent variable of the research. 

based on data received through the questionnaires the ROA for each money exchange dealers 

calculated as the following table to use in the regression model equation.  

Table 4 Descriptive analysis of calculating ROA for 110 company (research sample) 

 

 

 

 

No 

ROA  

 

 

 

No 

ROA  

 

 

 

No 

ROA 

ROA = Net Earnings 

after Taxes (NEAT) / 

Book Value of Assets 

(BVA) 

ROA = Net Earnings 

after Taxes (NEAT) / 

Book Value of Assets 

(BVA) 

ROA = Net Earnings 

after Taxes (NEAT) / 

Book Value of Assets 

(BVA) 

1 0.15 38 0.18 75 0.15 

2 0.04 39 0.18 76 0.14 

3 0.04 40 0.05 77 0.24 

4 0.12 41 0.16 78 0.12 

5 0.18 42 0.20 79 0.18 

6 0.18 43 0.30 80 0.28 

7 0.05 44 0.28 81 0.15 

8 0.16 45 0.15 82 0.26 

9 0.20 46 0.52 83 0.20 

10 0.32 47 0.30 84 0.32 

11 0.23 48 0.28 85 0.28 

12 0.17 49 0.15 86 0.25 

13 0.44 50 0.68 87 0.61 

14 0.24 51 0.27 88 0.17 

15 0.16 52 0.18 89 0.28 

16 0.16 53 0.16 90 0.36 

17 0.29 54 0.28 91 0.18 

18 0.15 55 0.08 92 0.28 

19 0.10 56 0.14 93 0.14 
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20 0.26 57 0.20 94 0.10 

21 0.18 58 0.15 95 0.15 

22 0.12 59 0.10 96 0.13 

23 0.26 60 0.24 97 0.21 

24 0.37 61 0.39 98 0.29 

25 0.18 62 0.17 99 0.17 

26 0.10 63 0.10 100 0.10 

27 0.10 64 0.30 101 0.28 

28 0.33 65 0.28 102 0.36 

29 0.09 66 0.15 103 0.09 

30 0.22 67 0.61 104 0.12 

31 0.17 68 0.30 105 0.34 

32 0.10 69 0.28 106 0.19 

33 0.10 70 0.15 107 0.17 

34 0.21 71 0.34 108 0.10 

35 0.19 72 0.16 109 0.24 

36 0.23 73 0.33 110 0.18 

37 0.25 74 0.27   

 

Inferential Data Analysis 

To compute the effect of each independent factors on financial performance of the company, a 

multiple linear regression model has formed and data entered to SPSS software program. The result of 

the analysis shows as below.  

 

Variables Entered in SPSS Regression Model 

Table 5 Output 1 SPSS regression model 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered Variables Removed Method 
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1 Foreign Exchange risk, 

 

Market risk  

 

Interest rate risk, 

 

Purchasing power risk, 

 

Credit risk, 

 

Trend of default ratio 

. Enter 

a. Dependent Variable: ROA = Net Earnings after Taxes (NEAT) / Book Value of Assets (BVA) 

b. Tolerance = .000 limit reached. 

 

The variables input in the regression model are shown in the table above, which is the first output table 

of the regression model. Six components were added as independent variables, and ROA (return on 

asset) was introduced as a dependent variable, as illustrated. 

Regression Model Summary 

The correlation between the independent and dependent variables is defined in the second table of 

SPSS output analysis (ROA). In our case, the R value is 0.78, indicating a strong connection and 

demonstrating that our model accurately predicts ROA. 

In this study, R square equals 0.56, which is the square of R. It shows how much of the variation in 

ROA can be "explained" by the six predictors. Because regression optimizes R square for our sample, 

R square for the total population will be somewhat lower, a phenomenon known as shrinkage. The 

adjusted r-square calculates our model's population R square and so provides a more accurate indicator 

of its predictive potential. 

Table 6 Output 2 SPSS regression model 

  

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .780a .562 .424 12.143 

a. Predictors: (Constant), Foreign Exchange risk, Market risk, Interest rate risk, Purchasing power 

risk, Credit risk, Trend of default ratio 
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ANOVA Test Analysis 

ANOVA is the name of the following table. This table demonstrates if the regression model can 

accurately (and significantly) predict changes in the dependent variable. And, as seen in the table's last 

column (sig), the column displays the statistical significance of the regression model, which must be 

less than 0.05 to be considered significant. In our study, the significance level is 0.031, which is less 

than 0.5, showing that the regression model is useful. 

Table 7 Output 3 SPSS regression model 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .041 3 .014 .665 .031b 

Residual .537 26 .021   

Total .579 29    

a. Dependent Variable: ROA = Net Earnings after Taxes (NEAT) / Book Value of Assets (BVA) 

b. Predictors: (Constant), Foreign Exchange risk, Market risk, Interest rate risk, Purchasing power 

risk, Credit risk, Trend of default ratio 

 

Coefficients Table of Regression Analysis 

The last table which indicates the coefficient of each independent variables on dependent variable is 

coefficients table which is shown in below. The b coefficients tell us how many units ROA increases 

for a single unit increase in each predictor.  

As a result, a one-point rise in foreign currency risk correlates to a -0.16-point increase in the money 

exchange dealer's financial performance (ROA). We can calculate ROA based on solely the scores on 

our predictors. We may compare the respective strengths of our predictors using beta coefficients. The 

p-values for our predictors are stored in the column "Sig." We may state that a b coefficient is 

statistically significant if its p-value is less than 0.05 as long as the Sig value is less than 0.05. 

Table 8 Output 4 SPSS regression model 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .236 .040  5.944 .000 

Foreign Exchange risk, -.041 .001 -.168 -1.690 .032 

Market risk -.071 0.18 -.178 -3.744 0.00 

Interest rate risk -.049 .001 -.102 -1.457 .035 

https://www.spss-tutorials.com/simple-linear-regression/#b-coefficient
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Purchasing power risk -.063 .021 -.231 -2.354 .017 

 Credit risk -.061 .001 -.068 -1.690 .022 

 Trend of default risk -.072 0.16 -.378 -5.744 0.00 

a. Dependent Variable: ROA = Net Earnings after Taxes (NEAT) / Book Value of Assets (BVA) 

 

Final model of regression equation 

The final model of the regression equation is formed as below through the SPSS data analysis output. 

In this model, the b coefficient is showing the power of correlating with each of the independent 

variables and the Xis shows the value of each independent variables. ROA is a proxy for showing the 

financial performance of the dependent variable. 

ROA = 0.236 + (−168) ∗ 𝑋1 + (−0.178) ∗ 𝑋2 + (−102) ∗ 𝑋3 + (−0.231) ∗ 𝑋4 + (−0.068) ∗ 𝑋5 +
(−0.378) ∗ 𝑋6 

Where: 

Beta Constant= 0.236 

X1=    value of foreign exchange Risk (EFI) 

X2=   value of market Risk (MR) 

X3=    Interest rate Risk (IRR) 

X4=    Purchasing power Risk (PPR) 

X5=    Credit Risk (CR) 

X6=   Trend of Default Ratio (TDR) 

 

 

Summarizing and Recommendations 

The researcher's opinions and recommendations based on the research findings are discussed in 

Chapter 5 of this study. This chapter gives a summary of the study, including the research 

methodology, the research conceptual model, and the data analysis process, before summarizing the 

findings and concluding the research suggestions. 

 

Research Summary 

Banks play a critical role in the financial system by supplying financial resources to economic sectors 

such as agriculture, industry, and services, and the expansion of these sectors is directly linked to the 

banking system's dynamics. 

One of the most essential characteristics of the banking system is that the speed and variety of 

exchanges promote the expansion of economic sectors, and thus the economy and national production. 

Financial and credit institutions act as financial intermediates in the financial markets, acting as non-

bank financial entities. Their services are similar to those offered by banks in many ways.  The types of 

services, degrees of freedom, and extent of activity of these institutions vary by country and are 

subject to the country's specific conditions and legislation. These institutions gather resources by 

attracting various types of approved bank deposits and other financial instruments, and then use those 

resources to provide credit. 
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A financial institution is a company that uses financial assets or liabilities like stocks, bonds, and loans 

instead of actual assets like buildings, tools, and raw materials as its major asset. Financial institutions, 

in general, serve two purposes: first, they provide a means of payment between individuals and the 

economy, and second, they permit the transfer of cash from the lender (with a surplus) to the borrower 

(with a savings deficit). Their financial mediation is the second task. By developing markets for two 

types of securities, "lender and borrower," financial institutions help bridge the gap between the lender 

and the borrower.  Financial intermediaries can increase the flow of savings and loans in an economy 

in this way. As a result, they enable a rise in aggregate demand. Furthermore, they benefit from 

providing services to borrowers and earning more interest than they pay depositors. 

Kefayat Market is a financial market in Mazar-e-Sharif, Afghanistan, that is one of the most active in 

Balkh province and the northern portion of the country. Many money exchange traders (MXDs), 

lenders, and borrowers use this market for financial transfers. The financial management risks of 

money exchange dealers are explored in this research while they are investing or lending to borrowers 

on financial performance of MXDs. The research's dependent variables are divided into two 

categories: systematic risks and credit risks, with the role of each being quantified using the regression 

model built for the research's dependent variable. 

The overall purpose of this study is to examine a meaningful relationship between the systematic risk 

and credit risk as dependent variables and return on asset (ROA) as observed variable.  

In terms of the purpose, this study includes applied research, and the form of the study employs 

descriptive and correlational research methods. Quantitative information was gathered for this study. 

Questionnaires were used to collect quantitative and qualitative data. Experts and research consultants 

confirmed the validity of the research questionnaire, and Cronbach's alpha was utilized to determine 

the research's reliability. The questionnaire's dependability was found to be 0.731, which indicates that 

it is reliable. 

Statistical population of this study is all money exchange dealers (MXDs) which is operating in 

Kefayat market of Balkh province and the sample of this research is 110 MXDs in target area. After 

receiving the filled questionnaire by the MXDs, ROA and financial management risk indicators are 

calculated and proceeded through SPSS application. Multiple regression equation has formed and then 

developed for independent and dependent variables (ROA) to obtain the general function of financial 

risk management on financial performance of MXDs. 

 

Summary of Findings 

This section will summarize the study's findings, which are reported in the study's fourth chapter. The 

research's conclusions begin with descriptive data that depicts the gender, educational level, and 

calculation of ROA for each of MXDs. The research hypotheses are validated using the regression 

model established for the study after defining the descriptive data. 

The overall adjusted coefficient of regression model shows that 42% of the dependent variable 

changes are explained by the independent variables entered in this model and the Sig of ANOVA test 

analysis show 0.031 which is less than 0.05 and elaborate that this model of regression is meaningful 

for both dependent and independent variables. 

The indicators of the study's first hypothesis show a significant relationship between systematic risk 

and profitability, as well as the correlation of this variable on profitability, and all four indicators are 

less than 0.05, indicating that the test is meaningful and there is a significant relationship between 

foreign exchange risk, market risk, interest rate risk, and purchasing power risk on the MXDs' 

financial performance. For each indication of systematic risk variable, the beta coefficients are -0.168, 

-0.178, -0.102, -0.231, respectively. 

The components of the research's second hypothesis demonstrate a substantial association between 

credit risk and default risk trend on financial performance, as well as the power of correlation with 

ROA, which are -0.068 and -0.378, respectively. 
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Recommendations 

Each study contains unique suggestions based on its results for the research's scope to address 

problems and optimize the condition on which the research is conducted. Through financial risk 

management, this study also offers a number of recommendations for increasing the profitability of 

MXDs in Mazar-e Sharif's Kefayat market. 

According to the statistics, the most significant impact of the financial risk management aspect is 

connected to the borrower's default rate trend, which is -0.378. To maximize the profitability of 

MXDs, it is advised that the borrowers' backgrounds be checked before loan approval and money 

transfer. 

The purchasing power risk of the money, which affects investors and money lenders, has the greatest 

effect following the borrower's default rate trend. When inflation rises without adjustments in interest 

rates or investment profit margins, money lenders and investors lose support and desire to invest. As a 

result, this aspect had an impact on the MXDs' financial performance. As a result, MXDs that properly 

manage purchasing power risk can reduce the risk of loss during investment, money lending, and 

money transfer. 

Market risk is the third element impacting the MXDs' financial performance. Because of the market 

environment, the profitability of MXDs is decreasing as the market price of services and interest rate 

falls. 

The fourth indicator of risk that affect the financial performance of the MXDs is foreign exchange risk 

which effect the profitability with beta coefficient of 0.168 while the foreign currencies fall down. It 

suggests to use the alternative investment like gold and bond to the recognized and reliable companies 

in international financial market to prevent risk of foreign exchange risk.  

Interest rate risk is another risk which is affect the financial performance of the MXDs in Kefayat 

market of Mazar -e Sharif city. As this risk is happened to macro environment of the financial 

atmosphere in the market, it would be difficult to prevent but the interest rate can be monitored and 

evaluate in shorten period of time to prevent big loss. 

The last indicator which affects the financial performance of MXDs is credit risk which shows the 

liquidity of the MXD to lend the money to the borrowers. and it is advised that MXDs maintain a 

suitable level of liquidity in the market enough to avoid losing the capacity to paying the loans to the 

borrowers and transfer money in order to mitigate credit risk. 
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SASANİ VE ATROPATENA DÖNEMİNDE NAKÇIVAN'DA PARA VE PARA DEVRİYSİ 

 

MONEY AND THE MONEY REVOLUTION IN NAKCHIVAN DURING THE SASANİ AND 

ATROPATENA PERIOD 

 

Məmməd Əliyev 

 

Nahçivan Devlet Universitesi 

 

Özet 

Sasani hükümdarı Ardashir (224-291), Atropatena'yı Sasani imparatorluğuna dahil etti. Sasani 

devletinin kuruluşundan itibaren sadece kendi paralarını basmaya başladılar. Yüksek sanatsal zevkle 

basılan drahmiler, Sasani para biriminin oluşumunda kilit rol oynadı. Hatta bazı dönemlerde Sasani 

devletinin ikametgahının Divin'den Nahçıvan'a taşındığı da kaynaklarda açıkça görülmektedir. Bu süre 

zarfında NAXÇ işaretiyle birlikte madeni para üzerinde DUIN işareti görünmeye başlar. Gerçekler, 

Nahçıvan'da basılan sikkelerin Sasanilerin para dolaşımında önemli bir yer tuttuğunu göstermektedir. 

Anahtar kelimeler: Sasaniler, madeni paralar, darphane, Nahçıvan, para dolaşımı. 

 

 Summary 

The Sassanid ruler Ardashir (224-291) incorporated Atropatena into the Sassanid empire. From the 

establishment of the Sassanid state, they only started to print their own money. Printed with high 

artistic taste, drachmas played a key role in the formation of Sassanid currency. In fact, it is clearly 

seen in the sources that the residence of the Sassanid state was moved from Divin to Nakhchivan in 

some periods. During this time, the DUIN mark appears on the coin along with the NAXÇ mark. The 

facts show that the coins minted in Nakhchivan occupied an important place in the money circulation 

of the Sassanids. 

Key words: Sassanids, coins, mint, Nakhchivan, money circulation. 

 

Giriş 

Sasani hükümdarı Ardashir (224-291), Atropatena'yı Sasani imparatorluğuna dahil etti. O zamandan 

beri bu bölgelere Kuzey-Batı Azerbaycan adı verildi. Erdebil, Marand, Tebriz ve Varsan, Sasani 

İmparatorluğu'nun egemenliği altında Azerbaycan topraklarına dahil edildi. Başkent Barda idi. İlk 

Gubad döneminde başkent Berde'den Gebele'ye taşındı ve şehre oğlunun onuruna Firuz Gubad adı 

verildi. Resmi din Zerdüştlüktü. Aropatenliler de dahil olmak üzere Sasaniler'in devlet ideolojisinin, 

Zerdüşt fikirlerine ve şeharların ilahi köküne dayandığını, yani şahlara sözde Tanrı tarafından güç 

verildiğini belirtmek gerekir. 

 

TARTIŞMA 

Erken Sasani madeni paraları, 16 gram ağırlığında bakır tetradrahmilerdi. 3. yüzyılda da aynı şekilde 

bronz sikkeler basılmıştır. Ancak, bu fonlar yaygın olarak dağıtılmaktadır. Sasani para işlerinin 

kurulması gümüş drahmilerle ilgilidir. İkonografik olarak mükemmel olan bu tür gümüş, uluslararası 

ticaret ilişkilerinin merkeziydi. Büyük gümüş drahmilere ek olarak, Sasaniler "danak" adı verilen 0,6 

gramlık küçük gümüş sikkeler darp ettiler. 

Drahmilerde: 
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Ön yüzde: hüküm süren Shahenshah'ın büstü gerçekçi bir şekilde tam doğrulukla    tasvir edildi. 

Arkayüz'ta: Hükümdarın otorite sahnesinin ana özellikleri basıldı. 

Genellikle, her hükümdarın kendi taç tipi vardır. Bu taç örnekleri, Sasani döneminin sonuna kadar 

mutlak bir madeni para unsuruydu. Sasani madeni paralarının tam olarak tanımlanmasındaki ikinci 

önemli gösterge monogramlardır - yani belirli bir anlamı olan sembolik kelimeler. Bunlar ayrı 

anlamlara sahip kelime ve kelime kombinasyonlarıdır (Pirguliyeva, 2009). Otorite sembolleri 

doğrudan Zerdüştlük ile ilgilidir. Bu şekilde, Şapur I'in saltanatından, ateşten - yani kutsal ateşin 

tutulduğu yerden, Zerdüştlüğün iki tanrısından birinin (Ahuramazda, Mitra veya Anakhita) sütunları 

ve görüntüleri, şeklinde. taç süsleme, bugün nümismatistler zorluk çekmeden, Ardashir I ve Shapur II, 

Varakhra I, Narsan, Shapur III Hürmüzd'ün (Aretragra sembolleriyle) parasını belirleyebilirler. 

Böylece araştırmalar, 3. yüzyılın ortalarında Azerbaycan'da Sasani parasının önceki tüm mezheplerin 

yerini aldığını ve tam teşekküllü bir madeni para birimi olarak dolaşıma girdiğini gösteriyor. 

Bu, ülkemizin farklı bölgelerinde her yıl keşfedilen sayısız para ve mezhep hazinesi ile kanıtlanmıştır. 

Örneğin 1963 yılında Kebele yakınlarında bulunan definede, 158 sikkeden sadece üçü Roma 

darphanesinde, biri Gotara'da ve geri kalanı II. Varakhra adına basılmıştır. Definde bulunan sikkelerin 

çoğu 293 yılında II. Varakhra adına darp edilmiştir. Sadece Erken Sasani dönemine ait Chukhur - 

Gabala'da bulunan bir defineye aittir (Pirguliyeva, 2009). 

Sasani sikkelerinin daha geniş ve daha geniş bir alana yayılması 6. - 7. yüzyıllara dayanmaktadır. O 

zaman Azerbaycan'ın kendi darphaneleri faaliyet gösteriyordu. Bunların arasında Nahçıvan, Partava 

(Barda), Gence, Dabil ve Gilan şehirleri, merkezi Atropatena'nın Erdebil'de olduğu sayılabilir. Bu 

darphanelerin ürünleri, sadece Azerbaycan'da değil, sınırlarının çok ötesinde ve bir bütün olarak 

Sasani imparatorluğunun tüm topraklarında meta-para ilişkilerinde yer aldı. 1. yüzyıldan itibaren 

oluşan ticaret yolunun yukarısındaki bölgelerde - Herat'tan kuzeye, oradan Semerkant'a ve oradan 

Büyük İpek Yolu'na kadar uzanan sikkelerin bulunması bunu kanıtlamaktadır. Doğu Türkistan'dan 

Çin'e Büyük İpek Yolu ile. 

Zaten 6. yüzyılın 30'larında, imparatorlukta ekonomik gerileme başladı. Buna rağmen II. Hüsrev adına 

bastırılan büyük miktarda para devlette yeterliydi. 

Böylece, Sasani ağırlık-para sistemi aynı Parthia sisteminden çok farklı değildi.Tipolojik olarak, 

Sasaniler benzersiz, ikonografik olarak daha mükemmel bir baskıya sahip madeni paralar bastı. 

Gümüş bazlı Sasani para dolaşımında kullanılan ana itibari drahmiler 4,3 gram ağırlığındaydı. Geçen 

yüzyılda, sadece bugünkü Kuzey Azerbaycan'da 100'den fazla irili ufaklı istif keşfedildi. 

Unutulmamalıdır ki tüm bu hazineler V-VII yüzyıllara aittir. Sadece Gebele, Chukhur - Gabala 

köyünde bulunan define dışında 3. yüzyıla aittir. Bu da, III. yüzyılın sonundan V. yüzyılın başına 

kadar sosyo-ekonomik ilişkilerde meydana gelen ciddi değişikliklerle bağlantılı olarak, esas olarak 

toprak mülkiyetine dayanan feodalizmin oluşumu ile ilgili olabilir. Öte yandan Sasaniler'in 

Kafkasya'da siyasi iktidarda konsolidasyonu 5. yüzyıla aittir. Daha 6. yüzyılın başlarında, Sasaniler'in 

devlet olarak gücünü kanıtlayan gerçeklerden biri de darphane sayısının 100'ü geçmesidir. Başka bir 

deyişle, yoğun bir şekilde aktif olan darphaneler, yalnızca güçlü olduğu kanıtlanan ekonomik ilişkiler 

de dahil olmak üzere ticarete bağlanabilen şehirlerde oluşturuldu. Bu şehirlerin bir diğer avantajı da 

askeri, siyasi ve kültürel merkez rolü oynamalarıydı. Bu tür darphanelerden bazıları Azerbaycan'da 

faaliyet gösteriyordu. Bunlardan biri de Nahçıvan darphanesiydi. Sasani imparatorluğunun darp ve 

para sisteminden bahsederken, Azerbaycan'ın ayrılmaz bir parçası olan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti 

topraklarının bu imparatorluk içinde oynadığı tarihi rol üzerinde durulmalıdır (Aliyev, 2006). Valiliğin 

merkezi Berda'da olmasına rağmen, Nahçıvan ikinci merkez ve ana destek noktası olarak kabul edildi. 

Nahçıvan'ın bu imparatorluk içinde oynadığı tarihsel rolü, antik yazarların verdiği bilgilere ve 

Nahçıvan şehrinde keşfedilen erken ortaçağ tabakasına dayanarak hala netleştirmek mümkündür. 

Nahçıvan'ın coğrafi konumu, onu yabancı saldırılara karşı koruma fırsatı verdi. Aynı zamanda burada 

darphane sistemi oluşturmak için tüm olanaklar mevcuttu. Zaman zaman Sasani devletinin 

ikametgahının Divin'den Nahçıvan'a taşındığı kaynakların bilgilerinden anlaşılmaktadır (Seyfaddini, 

1998). 
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Şəkil 1. Üzerinde NAXÇ işareti olan Sasani sikkeleri 

                           

 

 

II. Hüsrev döneminde Nahçıvan'da eski halleriyle sikke basılmıştır. Ancak saltanatının son döneminde 

basılan sikkeler şeklinde bazı değişiklikler yapılmıştır. I. Hüsrev'in oğlu ve halefi IV. Hürmüz adına 

basılan sikkenin ön yüzünde yıldız görüntüsü vardır. Hüsrev'in yerine Hürmüz'ün adı yazılır. Aynı 
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zamanda madeni para üzerinde ilk kez Dwin anlamına gelen DUIN sembolü beliriyor. İçlerinde Çar'ın 

adının üzerine Pehlevi alfabesiyle yazılmış bir Nahçı işareti vardır (Seyfeddini, 1998). Bu paralar: 

                                                

                                               1. Feruz (459-484 yıl) 

   Ön Yüz: Başında iki çıkıntı bulunan bir taç, bir hilal ve bir küre. Saçları taranmış, iki omzundan 

birer kurdele geçmiş, kulaklarından üç boncuklu küpe sarkmış, boğazı madeni paralarla süslenmiş. 

Portresi göğsünden yukarıya doğru tasvir edilmiştir. 

   Arkayüz: Ateşte alev dilimleri tasvir edilmiştir. Ateşin iki yanında iki figür vardır, yüzleri ateşe 

dönüktür, alevin sol tarafında bir yıldız, sağ tarafında ise bir hilal tasvir edilmiştir. Resmin sol 

tarafında "Feruz", sağ tarafında da nane işareti var. 

                                                 Balaş (484-488 yıl) 

Ön Yüz: Çocuk, göğüsten yukarısı sağ profilde gösterilir. Kafasında bir tepe, hilal ve küre içeren bir 

taç, balonun üzerinden bir şerit geçiyor, cetvelin sağ omzunda bir şerit ve sol omuzda bir alev tasvir 

ediliyor. Yüzü sakal ve bıyık ile tasvir edilmiştir. Boğazına boncuktan bir süs takılmıştı. Efsanede 

"Balash" oldukça sunuldu. 

     Arkayüz: Bir ateş sütununda bir alev tasvir edilmiştir. Sütunun üzerinden yüzü aşağı dönük bir şerit 

geçer. Çocuğun sağ profilden bir büstü ateşin üst tarafına verildi. Alevin solunda bir yıldız, sağında ay 

tasvir edilmiştir. Sol tarafta "Balaş" ile ilgili efsane, sağ tarafta da nane monogramı verilmiştir. 

                                           2. Gubad I (MS 488-531) 

    Ön Yüz: Gubad'ın portresi sağdan verilmiştir. Taç bir şapka şeklinde tasvir edilmiştir. Üzerinde iki 

çıkıntı, bir ay ve bir küre tasvir edilmiştir. Tacın solunda, yıldız merkezde ve ayda tasvir edilmiştir. 

"Kömür şeridi" omzunun üzerinden geçer, ay omzunda tasvir edilmiştir. Yüzü sakallı. Kulağından 3 

boncuklu bir küpe sarkıyor. Boyunda bir süs var. Efsanede "Gubad" anlatılır. 

      Arkayüz: ateşten 2 figürle tasvir edilmiştir. Figürler ateşin karşısında duruyor. Alevin solunda bir 

yıldız, sağında ay tasvir edilmiştir. Solda darp tarihi, sağda darphane yeri. 

                                              3. Hüsrev I (531-579) 

        Ön Yüz: Sağ profilden I. Hüsrev'in portresi. Başındaki taç, iki diş üzerinde ay ve küreyi tasvir 

eder. Ay'da altı köşeli bir yıldız tasvir edilmiştir. Boyuna bir süs, kulağa bir küpe verildi. Ay her iki 

omuzda da tasvir edilmiştir. Omuzlarından bir kurdele geçer. Abadok'un kenarında 3,6 ve 9 santimetre 

simetrik bir ay tasvir edilmiştir. "Khosrov" paranın kenarında tasvir edilmiştir. 

         Arka yüz: Sunağın çevresinde iki figür verilmiştir. Ateş direği bir kurdele ile çevrilidir, şeridin 

uçları yukarı doğru yönlendirilir. 

 

 SONUÇ 

Bütün bunlar bize Sasani döneminde basılan sikkelerin çoğunun Nahçıvan şehrinde basıldığını 

söylemek için bir neden veriyor. Nahçıvan'ın İran topraklarına yakınlığı ve burada yürütülen ticari 

ilişkiler, bu topraklara çok sayıda sikke toplanmasına neden olmuştur. Bu aynı zamanda bulunan 

hazineler tarafından da doğrulanmaktadır. Bulunan sikkelerin incelenmesi, paranın yüzüne N yazdığını 

ve sonunda I veya A ve X olduğunu göstermektedir. NIX veya NAX olarak da telaffuz edilir. Bu 

Nahçıvan şehrinin adını gösterir. Bütün bunlar Sasani döneminde Nahçıvan'da darphane sisteminin 

aktif olduğunu doğrulamaktadır. 

Sonuç olarak, bu iki işaretin yardımıyla, hükümdarı Faruz'dan başlayarak ve I. Hüsrev'i de içine alan 

Sasani hükümdarlarının Nahçıvan darphanesinde sikke bastıkları açıklığa kavuşturulabilir. 
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Abstract 

During the three last years (2019-2022), the crisis of fall of the government, also the widespread crisis 

of Covid 19 and poverty and unemployment, have had a profound impact on the political, economic, 

social and educational situation of Afghanistan. Especially the educational sector has faced with many 

problems. In this study, we studied their effects on non-governmental educational centers (schools, 

courses, private universities) in Balkh Province of Afghanistan. 

 This research is practical in terms of purpose and post-event in terms of method, with a questionnaire 

developed by the researcher (including 42 questions) which was conducted in the field on 

178(managers and teachers) educational centers in Balkh province and the obtained information has 

been analyzed with "Paired Samples test" and "one sample t test". 

 The results obtained from the research show that the variable impact of recent crises (fall of the 

government, poverty and unemployment) on the variables of income, number of teachers, number of 

students, quality of education, studding motivation, the quality of education assessment is 

significant(sig=0.00), but not significant in increasing E-learning(sig=0.065). 

Keywords:fall of the government, Covid19, Poverty, unemployment, studding motivation, quality of 

education, E-learning. 

 

Problem statement 

A crisis occurs when an unforeseen event occurs in an organization or society, putting security and 

peace at risk. Crises in all countries, especially in Afghanistan, have had a very deep impact, 

especially in the field of upbringing and education. Non-governmental private educational centers 

(such as private universities, private schools, private educational centers) have always tried to 

cooperate with the government and take an active part in the development of science and education to 

create a more literate society. although crises affect all institutions of society, unlike government 

institutions, unforeseen crises have a deeper impact on non-governmental institutions because they 

have no external support and are a private institution and are vulnerable very quickly and have many 

problems. They will face, including the lack of funds, which can cause them to go bankrupt. 

By reviewing the history of the evolution of the educational system in Afghanistan, we find that the 

foreign presence from the British invasion to the occupation of the Soviet Union forces in the 1980s 

and then the sending of international forces to Afghanistan in the last decade, civil wars, modernism, 

ethnic and linguistic issues played a role. They have played a fundamental role in the developments 

related to education and its growth in Afghanistan (Beyza,2013). 

The fall of the republic in Afghanistan has had many consequences on economic, cultural and social 

situation of Afghanistan. poverty has increased to more than 90% (UNDP,2022), and unemployment 

has increased to more than 40%, and according to the report of the United Nations Office for the 

Coordination of Humanitarian Aid in Afghanistan, 22.8 million people in Afghanistan are in food 

insecurity and in March 2022, only 7%  of the citizens had access to sufficient food (UN-OCHA,2022). 

as result of this crisis all development aid activities funded by the Global donor community for 

example; United States Administration for International Development in Afghanistan have been 
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suspended. Afghanistan's formal economy stalled and public services were on the brink of collapse as 

the country lost foreign development aid (sigar report,2021).  

Also, the covid-19 is affected on more than 1.5 billion students and youth with the most vulnerable 

were hit hardest, no phenomenon in history has harmed the education system and process of the world 

as much as Corona, the global shutdown of schools and universities overshadowed the majority of 

students and caused inequality in the issue of education. (UNESCO,2022). the combination of 

economic problems, drought conditions, the epidemic of Covid-19 and insecurity has worsened the 

humanitarian crisis, this crisis has caused great changes in the field of science and education of the 

country, and the people's view of the field of education, especially the women's section, has changed 

(sigar report,2021). 

 These crises have left deep effects on the science and education of the society. Considering the effects 

of fall of the republic in Afghanistan, covid-19 and the consequences of poverty and unemployment on 

the society, it seems that many of the effects of these crisis on the educational centers of Afghanistan 

remain unknown. In this research, we seek to identify these effects. 

main hypothesis: 

 It seems that recent crises have had many effects on educational institutions in Balkh province of 

Afghanistan. 

Sub-hypotheses: 

1: It seems that the crisis has a significant impact on decrease in the number of students. 

2: It seems that the crisis has a significant impact on the decrease in the income of the educational 

centers. 

3: It seems that the crisis has a significant impact on decrease in the number of employees and 

teachers. 

4: It seems that the crisis has a significant impact on reduce in studding motivation. 

5: It seems that the crisis has a significant impact on the reduce in quality of education. 

6: It seems that the crisis has a significant impact on the reduce in quality of education assessment 

7: It seems that the crisis has a significant impact on the increase of e-learning. 

Conceptual Model : 

According to the hypotheses and research study of the effects of Corona on education and the effects 

of the fall of the government on education and the effects of poverty and unemployment on education, 

many effects can be identified, which include: a decrease in the number of students and, as a result, a 

decrease in the income of educational centers, unemployment of teachers and employees, reducing the 

motivation of education among students and professors, reducing the quality of education due to the 

lack of face-to-face education, reducing the quality of educational evaluation and turning to electronic 

education instead of face-to-face education so we suggest this model: 
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In this model, the variables of the fall of the government and Covid-19 are the independent variables 

of the model. The variables of poverty and unemployment are mediating variables that increase under 

the influence of the variables of the fall of the government and Covid-19, and also poverty and 

unemployment have a two-way relationship with each other. The variables of the number of students, 

the income of the educational center, the number of teachers, academic motivation, quality of 

education, the quality of education evaluation and e-learning are the dependent variables of the model 

that are affected by the variables of the fall of the government, covid-19, poverty and unemployment. 

Research background: 

In a study entitled {Analysis and the necessity of strategic formulation and strategic planning of the 

organization in the conditions of the international crisis of Corona}, it was concluded that Corona is a 

global crisis and it has caused a big problem in the field of science and education of children, a large 

number has faced a decline (Mohammed, 2022). In a study entitled ``Investigation of the role of the 

Corona crisis in private institutions'', it was concluded that today's world is the age of information and 

communication technology, which many people think that the spread of the Corona virus in this era 

affects various human fields, including management issues. social, political, economic, educational, 

etc. has caused a huge impact (Mohammadi, 1400). The dramatic changes caused by the corona virus 

have had unprecedented consequences for organizations around the world and have greatly affected 

the human resources management. Human resource management has a fundamental role in helping the 

organization to advance the significant changes caused by this epidemic (Mehdia, 2019). According to 

new research, there is a risk of the collapse of Afghanistan's educational system, especially in the non-

governmental sector, after the fall of the republic (Save the Children International Organization, 

2022). So far, many researches have been conducted on the effects of the corona crisis on the state of 

society and educational centers, but the effects of the collapse of the system and the corona crisis on 

the educational centers in Afghanistan have not been investigated. 

Non-governmental educational centers: 

Educational institutions as the most basic factor of growth and development have special value and 

importance in all societies. if a society is at the peak of progress and brilliance, it owes to these 

institutions. In today's world, the most attention and concentration and the biggest investments have 

been made on this sector. But unfortunately, the situation of this important sector is very different in 

Afghanistan. 

n the past twenty years, despite the huge contributions of the international community, there was no 

effection growth and development in the government educational and educational sectors, which 

Income of education 
center  

Number of Employees 

Number of students 

E-learning 

Education quality 

Studding motivation 

Education assessment 
quality 

Poverty Unemployment 

Covid 19 

Fall of government 

Effects 
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should have happened, but the existence of the private educational sector has helped to a large extent 

in solving this deficiency, and as a result, a It has created a relatively good educational system, but 

unfortunately in Afghanistan, most of the educational systems have not yet gone through their growth 

stages, which is a victim of the government's policies, for example, the previous government wanted to 

achieve their goals with a two-year quarantine of educational centers. or, the effects of the quarantine 

on the educational and educational sector have not yet decreased, which changed the government and 

system and caused the disruption of all educational institutions. 

After the fall of the Taliban in 2002 and due to the effectiveness of the republican government and the 

creation of a suitable environment for democracy, the field of private sector activity increased and 

private educational institutions (private universities, private schools, courses) were established in 

Afghanistan, the activity of these institutions increased significantly during two decades, the statistics 

of these centers in Balkh province using the information obtained from the Department of Education 

in the year 1400 are as follows: 

 

 

 

Number of educational centers  in Balkh province 

Row  Name of center Number of centers 

1 Educational course 150 

2 Preparation for the entrance exam 70 

3 private school 110 

4 Higher education institute 11 

 

Full of government: 

On 15 August 2021, Afghanistan's capital city of Kabul was captured by the Taliban after a major 

insurgent offensive that began in May 2021. This led to the overthrowing of the Islamic Republic of 

Afghanistan under President Ashraf Ghani and the reinstatement of the Islamic Emirate of 

Afghanistan under the control of the Taliban. it had harmful consequences in the political, economic, 

social and cultural sectors for the people of Afghanistan. One of the serious consequences of the 

collapse of the system is the emergence of a deep economic crisis, which has caused a sharp increase 

in the level of poverty in the country with a sharp drop in domestic demand, a rapid increase in the 

unemployment rate, and a continuous decrease in the value of the national currency. Although the 

causes of this crisis are various, the loss of confidence for investment, the severe lack of physical 

money (cash) in banks, and the lack of sufficient currency in the country's currency markets play a key 

role in aggravating this crisis. but with the re-emergence of the Taliban on the 24th of Asad, 1400, the 

education and higher education sector of Afghanistan faced a deep setback, as a result of this, the 

quality of education and research will be greatly reduced compared to the past, and this approach will 

lead to the destruction of the foundations of Afghanistan's higher education system, one of the biggest 

problems is the embargo on the banking system and the blocking of 7 billion Afghan assets in the 

World Bank and the Secretary General of the United Nations says: In the absence of money and cash 

for the Afghan economy, the consequences of the economic collapse will be disastrous for the people 

of this country (da.azadiradio,26-april-2022). 

Some of the effects of the collapse of the system on the education system are)(: Withdrawal from 

continuing education due to poverty Gender segregation Restrictions on girls' education Closure of 
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private educational centers The escape of brains Changing the curriculum (Islamization) Removing 

some courses (Jafari jurisprudence, music) 

 

Covid 19: 

Covid-19 is an infectious disease caused by the latest discovered corona virus. This new virus and 

disease was unknown before its outbreak in the Chinese city of Wuhan in December 2019. Corona has 

created many challenges and threats for the education system, including;  Mental and physical injuries 

and decreased physical mobility of teachers and students, the severe drop in academic performance of 

students and the concern of parents in this matter, social distancing, decreased vitality and social 

isolation, teachers' efforts are less visible and their workload increases, being overshadowed by 

educational affairs and abandoning educational affairs, lack of preparation of teachers, parents and 

students to experience the virtual education environment, lack of access of all students to the essentials 

of virtual education(rezaie,2022). other studies indicate that the quarantine of schools during the 

Corona period has at least 4 effects on students(hajizadeh,2021): 

1-Stopping learning: closing schools, especially for students who have a weaker academic 

performance and need to continue learning and being followed up by the teacher, leaves more negative 

effects and makes them fall behind the lesson rhythm. 

2-Increase in school dropouts: Especially in disadvantaged areas, there is no guarantee that all 

students who have temporarily left schools and universities can be returned to the desks and benches. 

3-Social isolation: Schools and universities are spaces for social interactions; With their closure, 

thousands and millions of students lose the possibility of communicating with friends and other people 

and become isolated. 

4-Children's unplanned Ness and increased hours of using electronic devices: Students staying at 

home due to the closure of schools and all other social activities has caused disorder in families, the 

use of video games, the use of mobile phones, computers and televisions has increased greatly. 

In the age of Corona, in order to continue the education process, Afghanistan launched an alternative 

plan of face-to-face education in an electronic way, which can prevent the suspension of education and 

be effective in the current situation despite the existing challenges. Although the crisis of the Corona 

epidemic disease caused the suspension of the activities of educational institutions in order to prevent 

the spread of the disease, but the beginning of online education activities could have been the basis for 

another growth in the field of education in Afghanistan in order to compensate for this gap as a way to 

turn threats into opportunities, but unfortunately due to Many problems, e-learning was not very 

successful, the most important of these obstacles are(Avicenna e-learning repot 2020): 

-Lack of ITC infrastructure 

-Lack of technology literacy 

-Low internet speed 

-High cost of internet 

-Students' lack of access to the Internet, mobile phones and computers 

Poverty: 

Poverty is a situation where a person does not have enough material assets or income to meet their 

basic needs. ssocial forces, such as gender, disability and race or ethnicity, can exacerbate poverty-

related issues for women, children and minorities who bear the unequal burden of poverty. in addition, 

poor people are more vulnerable to the impacts of other social issues, such as the environmental 

impacts of industry or the impacts of climate change or other natural disasters or extreme weather 

events. poverty can also worsen other social problems. Economic pressures on poor communities are 

often involved in deforestation, loss of biodiversity, and ethnic conflicts and tribalism. 
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For this reason, the United Nations Sustainable Development Goals and other international policy 

agendas, such as the international recovery from COVID-19, emphasize the linkage of poverty 

reduction with other social goals (UN, stainable goals). 

Unemployment: 

The Integrated Food Security Classification (IPC) report explains how the collapse of the Islamic 

Republic "led to significant disruptions in public finances, services and international aid, and had huge 

impacts on employment, especially for women." the members of the disbanded Afghan defense and 

security forces are now unemployed and thousands of civil servants are no longer receiving their 

salaries.664,200 internally displaced persons in 2021 intensified the pressure on Afghanistan's labor 

market and food resources in urban centers. This report also states that 95 percent of Afghans in 2021 

will suffer from a decrease or a significant decrease in their income(IPC report,2021).BBC findings 

show that since the Taliban took control of Afghanistan, 229 professors from the three major 

universities of Kabul, Herat and Balkh have left the country (BBC). 
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Research method: 

Our research population are non-governmental educational institutions (private universities, exam 

preparation centers, educational course and private schools), which includes the heads of centers and 

the teachers in Balkh province. We use stratified sampling and Morgan's table, 178 samples were 

selected from among the managers and teachers of educational centers, research information has been 

collected using a researcher-made questionnaire (including 42 questions), the research data has been 

analyzed using the Paired Samples test, the one sample t test and the SPSS program. in this research, 

we used a questionnaire from the Likert scale, the categories of questions are as follows: 

Variable of research Number of questions 

Demographic questions 7 questions  

Multiple choice questions 6 questions 

number of students 8 questions 

Decrease in income 5 questions 

Quality of education 5 questions 

Unemployment of professors and employees. 3 questions 

Educational motivation . 7 questions 

Quality assessment. 2 questions 

E-learning 3 questions 

Descriptive research results 

The results of the information obtained from non-governmental educational institutions (private 

universities, exam preparation centers, educational course and private schools), show that: 

Type of training center 

  Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Educational course 42 40.4 23.6 23.6 

private school 72 23.6 40.4 64.0 

Preparation for the entrance 

exam 

46 25.8 25.8 89.9 

Higher education institute 18 10.1 10.1 100.0 

Total 178 100.0 100.0   

 

Because most of our research community is educational course so the largest number of samples is 

related to educational course with 40%. 
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Reason for dropping out   

  Frequency Percent 

Valid Poverty and inability to pay the fee 48 27.0 

immigration 42 23.6 

Decreased interest in studying 15 8.4 

Fear of coming to class 36 20.2 

Another factor 37 20.8 

Total 178 100.0 

 

According to the above table, 27% of people who drop out of school are because of Poverty and 

inability to pay the fee and 23.6% of them are because migration. With the domination of the Taliban, 

many employees of foreign institutions, members of the security forces, popular uprisings and even 

ordinary people migrated out of Afghanistan to neighboring countries due to the fear of their lives or 

poverty and unemployment. according to UNICEF, only one and a half million Afghans have migrated 

to Iran (Nandi, UNICEF representative in Iran). 

Which crisis has had a greater impact (Student reduction)? 

  Frequency Percent 

Valid Corona crisis 53 29.8 

fall of the government 68 38.2 

poverty and unemployment 57 32.0 

Total 178 100.0 

 

According to the above table, the fall of the government (38%), followed by poverty and 

unemployment (32%), had a great impact on the decrease in the number of students, because many 

female students were deprived of education and many of them migrated abroad with their parents. 

The impact of the type of crisis on income reduction 

  Frequency Percent 

V
al

id
 

Corona crisis 45 25.3 

fall of the government 89 50.0 

poverty and unemployment 44 24.7 
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Total 178 100.0 

According to the above table political changes have had the greatest impact on income reduction with 

50%, Considering that the main source of income of educational centers is the fee received from 

students, therefore, with the decrease in the number of students, the income of these centers also 

decreases, and because the fall of the government and the resulting poverty and unemployment had a 

great impact on the decrease of students. Therefore, the income has also decreased significantly due to 

the impact of these crises 

The most important problems of e-learning   

  Frequency Percent 

V
al

id
 

Lack of infrastructure for ITC 12 6.7 

Lack of technology literacy 67 37.6 

Low internet speed 33 18.5 

High internet cost 33 18.5 

Students' lack of access to the Internet, mobile 

phones and computers 

33 18.5 

Total 178 100.0 

 

Therefore, several problems caused the ineffectiveness of e-learning in Afghanistan, according to the 

above table, the most important problem in e-learning is the lack of technology literacy with 37.6%. 

after the spread of Covid-19, educational centers were closed and switched to distance education, but 

electronic education was a new technology and the infrastructure and knowledge of its use were not 

developed in Afghanistan. 

Paired Samples Statistics   

  Mean N 

Pair 1 The number of students before the crisis 644.38 178 

The number of students after the crisis 343.37 178 

Pair 2 Income before the crisis 1233896.1 154 

Income after the crisis 641129.87 154 

Pair 3 The number of teachers before the crisis 25.56 178 

The number of teachers after the crisis 19.62 178 

Considering that the average number of students before the crisis was 644 and after the crisis it has 

decreased to 343, so it is estimated that the number of students has decreased by half, and the average 

income before the crisis was 1,233,896 Afghani and decreased to 641,129.  Also, the average number 
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of professors has decreased from 25 to 19. It seems that the crisis has had an impact on these variables, 

but relying on descriptive statistics alone is not correct, and the hypothesis test should also be checked, 

so we used the Paired Samples test. 

Hypothesis testing- Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t d
f 

S
ig

. (2
-tailed

) 

M
ean

 

S
td

. D
ev

iatio
n
 

S
td

. E
rro

r M
ean

 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 

1 

The number of students before the 

crisis- The number of students after 

the crisis 

301.01

1 

170.0

02 

12.7

4 

275.86

5 

326.15

7 

2
3

.6
2
 

1
7

7
 .000 

Pair 

2 

Income before the crisis- Income 

after the crisis 

59276

6.2 

2436

439.7 

1963

33.9 

20489

0.86 

980641

.6 

3
.0

1
9
 

1
5

3
 .003 

Pair 

3 

The number of teachers before the 

crisis- The number of professors after 

the crisis 

5.938 2.923 .219 5.506 6.371 

2
7
.1

0
 

1
7
7

 .000 

According to the table above, the significance value of Sig in all three hypotheses is 0.00 less than the 

standard level of 0.05, the H0 hypotheses related to these variables are rejected and their H1 

hypotheses are accepted, so it seems that the impact of the crisis on the decrease in the number of 

students and the decrease in the income of the centers and The decrease in the number of teachers, is 

significant. 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Studding motivates 178 3.4567 .51048 .03826 

Quality of education 178 3.8860 .44230 .03315 

Quality of education 

assessment 

178 3.4438 1.17396 .08799 

Increase E-learning 178 2.8904 1.22961 .09216 

 

Considering that the average opinion of the impact of the crisis on the quality of education is 3.4 and 

the motivation of education is 3.8 and the quality of education evaluation is 3.4 and the increase of e-

learning is 2.8, which except for the last one is more than the average scores (3 = I have no opinion), 

so it seems that The impact of the crisis on these assumptions is higher than average (high and very 

high), but relying on descriptive statistics alone is not correct and the hypothesis test should also be 

checked, so we used the One Samples t test. 
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  One-Sample Test 

Test Value = 3 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

Studding motivates 26.726 177 .000 .88604 

Quality of education 11.935 177 .000 .45666 

Quality of education assessment 5.044 177 .000 .44382 

Increase E-learning 9.662 177 0.065 .89045 

 

According to the table above, the significance value of Sig in fourth hypotheses is 0.00 less than the 

standard level of 0.05, the H0 hypotheses related to these variables are rejected and their H1 

hypotheses are accepted, so it seems that the impact of the crisis on the quality of education and the 

motivation of education and the evaluation of education is significant, but the hypothesis of e-learning 

is significantly higher than 0.05 with a significant value of 0.065, so the H0 hypothesis of this variable 

is accepted, so it seems that the crisis has not a significant effect on the increase of e-learning. 

Conclusion: 

From the invasion of Britain to the occupation of the Soviet Union in the 1980s and the sending of 

international forces to Afghanistan in the last decade, civil wars, modernism, ethnic and linguistic 

issues have played a major role in the developments related to education and its growth in 

Afghanistan. But unfortunately, the recent crises (collapse of the system, covid-19, poverty and 

unemployment) have led the education system of Afghanistan to collapse. 

In the last years (2019-2022), many countries have faced many problems and crises, but the 

widespread crisis of Corona and the crisis of changing the political system from the Republic to the 

Islamic Emirate of Afghanistan have faced more and more problems. The political, economic, social 

and educational situation has had profound effects and has left the society with many problems such 

as; He has faced poverty, unemployment, insecurity and hopelessness, migration abroad and dropping 

out of school. In this study, we investigated the effects of political change, Covid19, poverty and 

unemployment on non-governmental educational institutions in Balkh province, Afghanistan. 

The current research is applied in terms of purpose and post-event in terms of method, which was 

conducted in 2022 on a number of 178 managers and teachers of educational institutions in Balkh 

province using a questionnaire and paired tests and a sample T-test test. 

Table of research results 

 

Result  

H1 

sig T hypothesis Row 

accept .000 23.62 The impact of the crisis on the decrease in the number of students 1 

accept .003 3.019 The impact of the crisis on decrease the income of educational 

centers 

2 

accept .000 27.10 The impact of the crisis on the decrease of teacher' unemployment 3 

accept .000 11.935 The impact of the crisis on reduce the quality of education 4 
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accept .000 26.726 The impact of the crisis on the reduce of educational motivation 5 

accept .000 5.044 The impact of the crisis on reduce the quality of educational 

assessment 

6 

reject 0.065 9.662 The impact of the crisis on the increase in e-learning 7 

The results obtained from the research show that the independent variable of the crises (Covid-19, the 

fall of the government, poverty and unemployment) has a significant effect on the variables of 

decrease  in income, decrease  the number of teachers, decrease   the number of students, reduce the 

studding motivation, reduce quality of education, quality of education assessment but not significant in 

increasing E-learning. 

Discussion and suggestions: 

In conducting this research, we faced many obstacles and problems; War, insecurity in Afghanistan, 

political instability and censorship of facts are important challenges for research on educational issues 

in Afghanistan. The indirect effect of the war is the looting of libraries and national scientific 

resources and the flight of brains abroad, and for this reason, many difficulties we have been 

encountered in finding authentic documents, political conflicts in educational levels and lack of 

academic staff have been other problems of the work process on this work. 

Another damage that was done to the Afghan education system after the fall of the government is the 

flight of practical employees from the country due to the reduction of academic freedom and the 

reduction of the livelihood of this group.  

Non-scientific and non-specialist dealings with students, professors, educational system, applying new 

restrictions, all can destroy the motivation to continue working, continue studying, even the 

commitment to the country, so the rulers' behavior with these classes must be corrected. however, 

according to the research results, we offer the following suggestions: 

International organizations should support educational centers, especially universities, as soon as 

possible 

 Educational managers should monitor education and improve the quality of education and evaluate 

education 

 Implement motivational programs to increase academic motivation. 

More research related to the solutions to reduce the effects of the crisis on the education system of the 

country should be done. 
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ABSTRACT 

Teaching EFL starts at a young age in kindergarten and continues at universities and learning a 

language has a crucial role in students’ lives. Textbooks are supportive materials for students in 

learning English and they include different kinds of activities in teaching English. The importance of 

English is different in state and private schools; therefore, it is obvious to see this difference in 

textbooks used at state schools. The Ministry of National Education (MoNE) prepares different kinds 

of textbooks used at state schools and the tasks in textbooks used at schools affiliated with MoNE are 

various. Based on this knowledge stated about the approach of textbooks designed by MoNE towards 

language teaching through the tasks included, the purpose of this descriptive documentary study is to 

show the efficiency of teaching English in terms of reading skills and types of readings with the 

activities by analyzing four English textbooks whose levels are for the 6th graders and which are 

utilized at state secondary schools affiliated with MoNE. In the study qualitative and quantitative 

research were conducted to be able to focus on content analysis regarding Brown and Abeywickrama’s 

(2010) analytical framework. Also, in the assessment of the reading texts, the stages of reading, as 

‘pre-while-post’ and exercises were taken into account. The results of the study displayed that there 

was no variety of tasks and selective and interactive readings were common types of reading in the 

textbooks. Extensive reading was included to some extent. Pre-reading as a stage of reading did not 

exist in some of the textbooks and the main interest was on while-reading activities. There was a 

deficiency of post-reading activities in the textbooks. The outcomes of the analysis propose that 

teaching reading skills based on the 6th grade secondary school English textbooks used at state schools 

affiliated with MoNE and designing textbooks should be improved and tasks for reading skills should 

be varied in textbooks. 

Keywords: Reading Skills, Reading Texts, Stages of Reading, Types of Reading  

 

1. INTRODUCTION 

General Information on Reading Skills and Types of Reading 

Language learning consist of four crucial skills and ‘reading’ is one of them. Reading which is known 

as a receptive skill requires learners to receive and understand information. That is, reading is the 

ability of obtaining meaning through a text and conveying the message that is inferred from the text. 

The main purpose of reading is the acquisition of information and commenting on it. 

There are a lot of reasons for learners to read. As related to this, Harmer (2007) states that learners can 

read for pleasure or studying but the importance of reading is never ignored. In language learning, 

reading is crucial and there are lots of effects on learning. To support these effects, Yaman et al., 

(2019) emphasize that reading improves learners’ language skills, such as ability to speak, write and 

learning vocabulary (p. 253). 

Cognitive and linguistic abilities are required in terms of features of this receptive skill. While 

acquiring reading skills, it is benefitted from top-down and bottom-up processes. According to 

Suraprajit (2019), top-down process is categorized as cognitive skills and comprehension of the text is 

realized through the learner’s background knowledge. In other words, it is completely reader-based. 
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Reader’s previous knowledge is vital to comprehend the text. (Erdenebaatar & Harputlu, 2016). 

However, in bottom-up process learners need to use words, letters or phrases to understand the text, so 

it is text-based and decoding words, letters are crucial. This strategy ignores learners’ background 

knowledge. (Suraprajit, 2019). Likewise, Grabe and Stoller (2002) point out that these processes are 

named as top-down and bottom-up and utilized by readers in comprehension skills; that is they are 

categorized as ‘’lower-level and higher-level processes’’ (p.45). Based on these scholars’ views, 

lower-level requires to have knowledge about the words and higher-level process involves linguistic 

knowledge that will be necessary for understanding the text. What is more, learners should have 

knowledge about the words, subject matters and techniques that are vital for improving comprehension 

skills (Pang, 2008). When reading skills are evaluated with regard to teaching, the significant point 

revealing is to integrate these two strategies, ‘top-down and bottom-up’ in a lesson because integration 

provides an efficient reading lesson for the learners. 

In addition to particular features of reading skills, another issue requiring to be addressed is types of 

reading. Accordingly, reading skills are classified as oral and silent reading in terms of classroom 

reading performance. Oral reading focuses on  pronunciation and the main concern is on bottom-up 

strategies. However, silent reading is about keeping speed and it is subdivided into two categories as 

‘’intensive and extensive reading’’ (Brown & Lee, 2015, p. 408). Readers get specific information 

from the text in intensive reading (Solak & Altay, 2014). Bottom-up processes are included in this 

type of reading and also oral reading is an example of this reading. When the main point is about 

‘’lexical, grammatical and discourse’’ characteristics of language in reading, it means that this type of 

reading is selective (Brown & Abeywickrama, 2010, p.228). Along with these types of reading, 

extensive reading provides readers with comprehension of the reading passages in general and 

skimming is used as a technique to get the main idea of the text. Top-down technique is used for this 

type of reading. Except for reading a text for specific information or main idea, the text can be read for 

pleasure. McLean and Rouault (2017) express that when readers choose a text for pleasure reading, it 

shows a positive influence on reader’s fluency rate in reading and learning in terms of vocabulary 

which indicates a positive impact of extensive reading. Fluency is also necessary in reading as well as 

speaking. Also, extensive reading has significance on young learner’s reading motivation (Gülşen & 

Mede, 2017). Except for intensive and extensive reading, ‘interactive reading’ is another type of 

reading and this reading requires interaction of reader with the text. (Brown & Lee, 2015). The reader 

needs schemata to comprehend the text and the result is production. This type of reading enables 

readers to respond to the text. Top-down strategy is the main feature of this reading, but it is also 

possible to see bottom-up strategy. As Brown & Abeywickrama (2010) point out, the last reading type, 

perceptive reading, is about focusing on the parts of broad units of discourse. 

In the view of this information above, textbooks used at schools are sources for analyzing any skills in 

language teaching and especially when it is evaluated based on the purpose of this study, the 6th grade 

English textbooks used at state secondary schools affiliated with MoNE show undoubtedly if there is a 

variety of types of reading with the tasks included or not while representing the reflection of reading 

skills. For this reason, in this study, four different English textbooks for the 6th graders at state 

secondary schools are chosen and examined in terms of reading texts and exercises and the aim of this 

study is to portray whether different types of readings are used or not by analyzing the tasks with pre-

while and post stages of reading. 

 

 

2. METHODOLOGY 

2.1. Research Design 

A descriptive documentary study on the basis of a design of mixed-methods research comprising both 

qualitative and quantitative research patterns was conducted to gather data for the analysis of this 

study. As Creswell and Creswell (2018) mention, written materials are the samples of qualitative 

research and textbooks used for this study are the documents that would be focused and examined. 

Therefore, 6th grade English textbooks prepared by MoNE for state secondary schools represented a 
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documentary study by describing the data associated with the tasks in pre-while and post stages of 

reading and types of readings obtained through qualitative research methods. Specifically, exercises in 

reading skills presented in the textbooks were interpreted regarding the types of readings. On the other 

hand, quantitative research as a research method displays knowledge in numbers (Albers, 2017). 

Accordingly, quantitative research was carried out to exemplify the numbers of pre-while and post 

activities and types of reading in each textbook in addition to qualitative research. 

 

2.2. Research Questions   

Taking the goal of the study into account, the following two research questions were developed: 

 

Research Questions 

What types of reading are reflected in the reading texts of four 6th grade English textbooks belonging 

to state secondary schools affiliated with MoNE? 

What types of exercises are included in pre-while and post stages of reading existing in these 

textbooks to exemplify sorts of reading? 

 

2.3. Data Collection Tools 

Four textbooks which standed for 6th grade English textbooks used at state secondary schools were the 

main points for this study and types of reading texts, pre-while and post reading activities in these 

analyzed coursebooks were tools for collecting the data. 

 

2.4. Framework in the Study 

To analyze coursebooks selected for this study, an analytical framework belonging to Brown and 

Abeywickrama (2010) was taken into consideration to access required data (p.230-256). The 

framework illustrates both types of readings and activities illustrating these reading types. The chart 

visualizing mentioned framework is demonstrated in the following: 
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Table 1: Brown and Abeywickrama’s Framework (2010) 

Types of Reading Tasks Assesing Types of Reading 

Perceptive Reading 

 

Reading aloud, multiple choice, picture-cued 

exercises. 

Selective Reading Multiple choice, matching tasks, editing tasks, 

picture-cued exercises, gap filling exercises. 

Interactive Reading Cloze tasks, inferencing, reference questions, short 

answer tasks, editing tasks, exercises related to 

scanning, ordering tasks, responding to charts, 

diagrams etc. 

 

Extensive Reading 

Tasks requiring skimming, summarizing, 

responding, note taking, outlining.  

 

2.5. Data Analysis 

In this study, reading texts and exercises of these texts representing pre-while and post stages of 

reading in four 6th grade state secondary school textbooks were examined and the analysis was carried 

out based on Brown and Abeywickrama’s framework (2010). Brown and Abeywickrama (2010) focus 

on four types of readings, such as ‘perceptive, selective, interactive and extensive readings’ in their 

coursebook. From Brown and Abeywickrama’s (2010) point of view, perceptive reading includes 

exercises related to perception of units of discourse, such as ‘’letters, words and graphemic symbols’’ 

(p.228). ‘’Completing charts, picture-cued exercises, true/false, vocabulary matching exercises, and 

multiple-choice questions’’ represent tasks in selective reading (Brown & Abeywickrama, 2010, p. 

228). Sentence order, interacting with the text are based on interactive reading tasks. Skimming, 

comprehension of the main idea of reading text and summarizing the reading passage are assessed as 

extensive reading exercises.  

Regarding the framework belonging to Brown and Abeywickrama (2010), content was the main point 

in the analysis of this study and reading texts and their exercises were analyzed in terms of content 

analysis. As White and Marsh (2006) declare, content analysis is adaptable and it presents the goals of 

examination carried out qualitatively and quantitatively. Through this type of analysis, data related to 

the examination of the types of reading and activities in pre-while and post reading were gathered. 

 

3. FINDINGS  

3.1. Types of Reading in Four English Textbooks for the 6th Graders at State Secondary Schools 

Taking Brown and Abeywickrama’s (2010) framework into account, types of reading in four English 

coursebooks used at secondary schools affiliated with MoNE is given below: 
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Table 2: Types of Reading 

 

 

When the chart about types of reading above was evaluated, it was found that in total there are 40 units 

and 208 exercises in these four textbooks. Generally, in terms of reading types ‘selective, interactive 

and extensive readings’ are used in these textbooks. Selective and interactive readings are commonly 

used, and extensive reading is limited. To exemplify exercises representing types of reading existing, 

‘sentence and chart completions, comprehension questions, true / false questions, vocabulary matching 

exercises (to some extent), exercises about reading the texts quickly and answering only one question 

about it and speaking and writing activities based on the text after reading come out in the textbooks.  

The findings of the study also demonstrate that sentences, dialogues or posters are given as reading 

texts and these materials are too short for testing reading skills. The exercises are also so easy. Some 

of the texts do not have a function as reading. Except for these short texts, some of the texts are 

difficult for students to comprehend and they are generally long. There are some structures that 6th 

graders do not know, and it impacts the clarity of the text. As a result, some of the texts are beyond 

students’ levels. Also, variety does not exist in exercises representing types of reading. Generally, 

comprehension questions, true/false, matching and fill in the blanks exercises are available in the 

textbooks. The textbooks do not contain different types of tasks in reading. 

In addition to the types of reading, the number of texts is also vital. However, the analysis regarding 

these four textbooks shows that the numbers of reading texts change. In some of the textbooks, there is 

one reading text in one unit, but the other units include two or three reading texts. Consequently, the 

number of the text is not consistent in general. 
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3.2. General Distribution of Exercises with Pre-While and Post Stages of Reading in Four 

English Textbooks 

 

Table 3: Distribution of Pre-While and Post Reading Exercises in Four Textbooks 

 

 

As obviously seen in Table 3 above, in terms of stages of reading, ‘pre, while and post readings’, in 

total there are 44 activities about pre-reading, 136 while-reading exercises and 28 activities about post-

reading in these textbooks examined. Pre-reading stage is effective in provoking the student’s 

background knowledge and engaging him/her in topic and pre-reading activities have a strong positive 

effect on comprehending the text as reading skills are complex. (Azizifar et al., 2015). However, in 

some of the textbooks evaluated, reading texts do not include any pre-reading activity as warm-up and 

the students do not have a chance to activate their schemata about the topics. Except for it, in some of 

the textbooks, vocabulary exercises which are highly crucial for comprehending the text are not 

adequate. Also, in some of the textbooks, it is clearly seen that there are unknown words for students. 

Words that are beyond the level of the students make the reading texts more difficult. As Zhang and 

Anual (2008) state in their articles that vocabulary and reading skills are related to each other and it 

has a vital impact on comprehension of reading.  

Generally, it is not possible to see all three stages of reading skills, such as pre, while and post together 

in some of the coursebooks. Mostly, it is focused on while-reading stage in the textbooks. Lack of 

post-reading activities is a serious problem in the textbooks because students cannot reflect what they 

have learnt through the text due to the deficiency of post reading activities. Therefore, students cannot 

benefit from this stage of reading in the textbooks viewed.  

To see the number of pre-while and post reading activities of the textbooks thoroughly, the distribution 

of statistics of these stages of reading in each coursebook distributed by MoNE are given below: 
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3.2.1. Statistics of Activities in Terms of  Pre, While and Post Readings in Textbook, ‘That’s It, 

6’ 

 

Table 4: Pre, While and Post Reading Activities in ‘That’s It, 6’ 

 

 

The textbook, ‘That’s It, 6’ includes 10 units, and the number of reading texts and exercises change, so 

there is no consistency. To illustrate, in Unit 2, there are three reading texts; however, the rest of the 

units has one reading text. It can be seen from the data in Table 4 that in terms of activities, there are 

29 exercises with 25 while-reading and four post-reading activities in total in this textbook. There is 

no ‘pre-reading’ activity in any of the reading texts and production is not given importance. Although 

there are 12 reading texts, there are only four post-reading activities in total and this book does not 

focus on ‘production’ at the end of the texts. The coursebook includes few vocabulary exercises. Item 

tasks assessed in while-reading exercises of reading texts are relatively about selective reading and 

post-reading activities are about interactive reading. In while-reading exercises, ‘comprehension 

questions, true/false, and sentence completion from the text’ are mostly used. 
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3.2.2. Statistics of Activities in Terms of  Pre, While and Post Readings in Textbook, ‘English 

Route, 6’ 

 

Table 5: Pre, While and Post Reading Activities in ‘English Route 6’ 

 

 

There are 90 exercises in total in English Route 6 and as shown in Table 5, 22 of them are about pre-

reading, 46 of them are while-reading and 22 of them are about post-reading activities. All reading 

texts start with ‘a pre-reading activity’ when compared to the previous coursebook. While-reading 

activities are ‘comprehension questions, fill in the blanks, matching, completing the chart and 

true/false’. Exercises in while-reading stage of the texts are about selective reading and a few 

extensive readings. In terms of number of reading texts, Unit 1 includes two reading texts, Units 2, 3 

and 4 have three texts, but from Units 5 to 10, there are two texts in each. The texts are generally 

short. The number of post-reading activities is higher when compared to the previous coursebook. 

From Unit 1 to Unit 10 there are post-reading activities and these activities are related to the reading 

texts. Post-reading activities in the texts are based on interactive reading. There are ‘speaking or 

writing’ activities in the textbook. There are a few vocabulary exercises in the coursebook.  
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3.2.3. Statistics of Activities in Terms of Pre, While and Post Readings in Textbook, ‘6th Grade 

English Supplementary Material’ 

 

Table 6: Pre, While and Post Reading Activities in ‘6th Grade English Supplementary 

Material’ 

 

 

In this textbook, ‘6th Grade English Supplementary Material’ there are 40 exercises consisting of 10 

pre, 28 while and two post activities regarding the stages of reading. While-reading activities contain 

‘comprehension questions, true/false, matching, reference questions and choosing the best title’. Post-

reading activities include speaking activities. This coursebook consists of 10 units. Each unit has one 

reading text. Each reading text starts with a pre-reading activity as warm-up. In terms of post activity, 

the focus on ‘productive skills’ is not sufficient in this coursebook as there are only two production 

parts in Units 4 and 10. In while-reading stage, exercises are based on selective and interactive reading 

except for three extensive reading exercises which are in Units 4, 9 and 10. The reading texts are 

longer and have functions. There are vocabulary exercises in most of the units. However, the order of 

the vocabulary exercise is different. The reading parts of the coursebook start with a warm-up activity 

and goes on with ‘while-reading activity’. Then vocabulary exercise starts. 
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3.2.4. Statistics of Activities in Terms of Pre, While and Post Readings in Textbook, ‘6th Grade 

English Course Material’ 

 

Table 7: Pre, While and Post Reading Activities in ‘6th Grade English Course Material’ 

 

Table 7 above illustrates that this textbook has 49 exercises in total. 12 of them are pre-reading and 37 

of them are while reading exercises, but there are not any post-reading tasks. ‘Comprehension 

questions, true/false, multiple choice, matching and writing a title’ are the exercises of while-reading 

stage. The number of reading texts changes irrationally. The first three units include two reading texts, 

and the last seven units have 1 reading text. There are vocabulary exercises as while-reading in the 

coursebook. There is a variety in reading texts in terms of exercises. In while-reading, tasks are related 

to selective reading, extensive reading, and interactive reading. Both bottom-up and top-down 

strategies are used in this coursebook. 

 

4. DISCUSSION AND SUGGESTIONS 

Based on the findings of the analysis, these four English coursebooks supplied by MoNE for the 6th 

graders at state secondary schools in Turkey and teaching reading skills have some missing points in 

general. When the analysis’ results are taken into consideration, there should be arrangements to 

improve teaching reading skills at secondary schools.  

As there are not stages of reading skills in order in some of the coursebooks and the main emphasis is 

on while-reading activities in most of the coursebooks, these findings suggest that there should be 

adjustments regarding stages of reading and pre- and post-reading activities can be added to the units 

in the state secondary school English coursebooks. The significance of reading stages in reading skills 

should be emphasized and it should not be ignored that pre-reading activity is a way of activating 

students’ background knowledge about the topic and it keeps students’ attention to the topic directly. 

Starting the reading activities without evoking anything in students’ mind does not give any meaning 

to the activity. Salehi and Abbaszadeh (2017) state that pre-reading activities promote learners’ 

schemata about topic and develops comprehension in reading. Except for pre-reading, it should be 

given importance to production at the end of while-reading activities in the 6th grade coursebooks 

utilized at state secondary schools and designed by MoNE in general. All units should include a post-

reading activity and speaking, or writing can be integrated to the readings in units. Students should be 

given a chance to express their opinions about the topic. Extensive readings can be included in 

coursebooks to integrate skills. Writing activities can be added to post-reading activities. As related to 

24%

76%

0%

6th Grade English Course Material

Pre-Reading While-Reading Post-Reading
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it, Park (2015) points out in the article that extensive reading provides students with summarizing the 

text through writing. It is a way of integrating two skills, ‘reading and writing’ together and it gives 

writing opportunities to the students as well. As a result, the coursebooks prepared by MoNE for the 

6th graders at state secondary schools should also enable students to improve their other skills, such as 

speaking, writing while teaching reading skills.  

Except for types of reading in textbooks, there are also some points revealing as crucial issues in 

exercises about testing reading skills. That is, in terms of evaluation of vocabulary, as vocabulary 

exercises are not sufficient in some of the coursebooks, this finding supports the idea that more 

vocabulary exercises, such as matching, fill in the blanks, or picture-cued activities can be added to 

each unit of coursebooks. A variety of vocabulary activities to examine reading skills can influence 

teaching this skill positively. As Zhang and Anual (2008) express in their articles, the function of 

vocabulary in understanding the texts in reading is never ignored and it is highly crucial. Adding 

vocabulary exercises enhances to comprehend the text better before while-reading activities. 

Generally, as the same while-reading activities are used in coursebooks, activities can be rearranged, 

and more various exercises can be added. Therefore, different types of while-reading activities are 

vital for teaching reading skills.  

The length of the texts is also another point that requires to be evaluated by MoNE. Some of the texts 

in the textbooks are either too long or too short in general. Including shorter texts in textbooks does 

not have any function to teach reading skills efficiently. That is why, a bit longer texts can be added, 

and more authentic texts can be used. The texts could have been arranged accordingly and authentic 

materials as reading texts could have been chosen. As related to it, Berardo (2006) highlights the 

importance of using authentic materials as reading in class and explains that authentic materials are 

real life situations and beneficial to teach language. Using authentic materials, real life tasks are 

important points of reading and they make reading more meaningful. Likewise, Assiddiq (2019) also 

states in his article that authentic materials have a great impact on learners’ comprehension in reading. 

In most of the textbooks, short dialogues, a few sentences are given as texts, but the text should also 

have a purpose and functionality.  

Moreover, all units in the textbooks used at state secondary schools affiliated with MoNE should have 

the same number of reading texts because generally the number of the texts in terms of reading varies 

in textbooks. In most of the textbooks, while one unit includes one reading text, the other units include 

two or three reading texts, so there should be consistency in terms of number of the texts that are in the 

textbooks prepared by MoNE. 

Except for the texts, activities, and stages of reading skills, it should be focused on the instructions in 

textbooks used at secondary schools. Generally, instructions should be clear and simple in textbooks. 

Some of the instructions in reading are beyond 6th graders’ level and it makes exercises more 

complicated for students. As Ly (2018) emphasizes, direct and simple instructions make understanding 

of reading easier and clearer. Giving explicit, short, and simple instructions are always necessary in 

language learning. 

Consequently, English coursebooks belonging to MoNE need to be evaluated to make more functional 

as some of the textbooks for the 6th graders do not have a function except for providing exercises about 

reading texts. As it is known clearly, integration of skills in coursebooks is the most vital aspect of 

teaching language and coursebooks should provide this function to be able to teach reading skills 

effectively. 

 

5. CONCLUSION 

In this study the purpose was to evaluate four 6th grade English coursebooks at state secondary schools 

in Turkey through focusing on reading texts and their exercises and to reveal the reflections of reading 

skills in these textbooks. This study based on analyzing English coursebooks has tried to show the 

effectiveness of textbooks in terms of teaching reading skills. Regarding the outcomes of the study, 6th 

grade state secondary school English textbooks have some missing points and these points need to be 
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taken into consideration while constructing more practical textbooks. The findings clearly indicate the 

necessity of stages of reading, such as ‘pre-while and post’ as reading components and these stages are 

ignored in teaching reading skills. The focus is mainly on while-reading with its exercises. Also, lack 

of variety in while-reading exercises is a major issue that needs to be evaluated. Using the same types 

of exercises in most of the textbooks is the missing point revealing. Even if the importance of 

production for language learning is known, it is ignored generally and these points direct attention to 

how textbooks can be designed clearly.  

Additionally, the results of findings based on this study have shown whether texts have any functions 

as reading texts or not. The analysis addresses that the length of the texts in teaching reading skills is 

important and while designing textbooks, this point requires to be considered for further studies. 

This research reflects the importance of vocabulary activities with reading skills as well. Teachers can 

contribute to expand the activities in textbooks in that they can add ‘vocabulary’ exercises to their 

lesson plans while teaching reading skills so that it makes teaching this skill more effective and 

beneficial. Textbooks have vital roles in students’ learning and more attention should be paid to design 

teaching materials. The texts, exercises are to be selected carefully and integration of skills with 

reading should be provided in textbooks. Based on this study’s results, while designing a textbook in 

terms of skills, all these missing points need to be examined and these points should be taken into 

consideration for further studies. 
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ÖZET 

Dilin kaderi milletin kaderidir, dilin kaderi yeni kuşağın kaderidir. Dil, bir milletinin millet olarak 

yaşamasının, milli ruhunun saltanat kurmasının şartı, göstergesidir. Kazak ülkesinin bağımsızlığını 

kazanıp, özgürlük aldığına yirmi beş yılı aşmaktadır. Bu, insan hayatı için az olmazsa da memleket 

hayatı için çok az bir vakittir. Zamanında bütün dünyaya hakim olmuş, dünyayı kendine baktıran, 

ebedi devlet kurmayı arzu eden cesur Türk Kağanları taşa yazı yazarak “Gökte gök Tanrı, aşağıda kara 

toprak yaratıldığında ikisinin arasında insanoğlu yaratılmıştır. İnsanoğlunausoyadı Bumın Kağan, 

İstemi Kağan idare etmiştir. Türk halkının ana yurdunu oluşturmuş, sahiplik yapmıştır. Dünyanın dört 

köşesi ona bakmıştır” diye azmıştır(Kültegin abidesi). Ebedi devlet kuracağız diye koşturan, dönemin 

yüce İmparatorluğu Türk Kağanlığını kurup, gelecekte bu kadar uçsuz bucaksız yeri, bitmez  serveti, 

eskirmeyen geleneği oluşturup, birlik ve beraberlik içerisinde birikecek zamanın geldiğini vaktin 

kendisi onaylamaktadır  

Makalede, bağımsızlık yılları Kazakistan’da yürütülen dil siyasetinin esas gelişme yönleri 

Türkolojinin güncel meseleleriyle bağdaştırılarak araştırılır.  

Eski Türklerin insanlık tarihindeki rolünün farklı olduğunu kimse söyleyemez. Maalesef, dünya 

uygarlığında kendi izini net bırakan Türk halklarının tarihi günümüze kadar tam olarak yazılmamıştır. 

Halkın tarihi onun dilinin tarihiyle içiçedir, bağlıdır. Makalede, Türk halklarının tarih terazisinden 

sebepsiz alınan tarihini  geliştirmeye Türkoloji ilmi ve dil siyasetine önemli katkıda bulunacağına  

önemli etkide bulunaağına dair yorumlar yapıldı. Kazak Dili Kazakistan’ın Devlet Dilidir, 

Kazakistan’ın yanısıra Çin, Moğolistan, BDT ülkeleri, İran, Türkiye, Özbekistan, Kırızistan’da 

yaşayan Kazakların ana dilidir. Kazak Dili Kıpçakçanın Batı kolundandır. Bu kola Kazaklarla beraber 

Başkurtlar, Karakalpaklar, Nogaylar, Tatarlar, Balkar ve Kumuklar dahil olmaktadır. Kazakça bir ilim 

ve bilim dilidir. Edebi ve bilimsel literatür normları belirlenen ve kullanışlı olan bir dildir. 

Anahtar Kelimeler: Kazakistan, Eski Türk, Türkoloji, dil siyaseti 
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ABSTRACT 

The fate of the language is the fate of the nation, the fate of the language is the fate of the new 

generation. Language is the condition and indicator for a nation to live as a nation and for the national 

spirit to reign. It has been more than twenty-five years since the Kazakh country gained its 

independence and gained freedom. If this is not little time for human life, it is very little time for 

country life. The brave Turkish Khagans, who once ruled the whole world, made the world look after 

themselves, and wished to establish an eternal state, wrote on the stone, "When the sky was God in the 

sky, and the black earth was created below, human beings were created between the two. 

Insanoğlunausname Bumin Kagan, Istemi Khan ruled. He created and owned the homeland of the 

Turkish people. All four corners of the world have looked at him” (Kültegin monument). Time itself 

confirms that the time has come to establish the Turkish Khaganate, the great Empire of the time, who 

was running around to establish an eternal state, to create such a vast place, endless wealth, and 

timeless tradition in the future, and to accumulate in unity and solidarity. 

In the article, the main development aspects of the language policy carried out in Kazakhstan during 

the years of independence are investigated by associating them with the current issues of Turcology. 

No one can say that the role of the ancient Turks in the history of humanity was different. 

Unfortunately, the history of the Turkic peoples, who left their mark on the world civilization, has not 

been fully written until today. The history of the people is intertwined with the history of its language. 

In the article, comments were made that it would make an important contribution to the development 

of the history of the Turkic peoples, which was taken from the historical scale without reason, and that 

it would make a significant contribution to the science of Turkology and language policy. Kazakh 

Language is the State Language of Kazakhstan, it is the mother tongue of Kazakhs living in 

Kazakhstan as well as China, Mongolia, CIS countries, Iran, Turkey, Uzbekistan and Kyrgyzstan. 

Kazakh language is from the Western branch of Kipchak. Bashkirs, Karakalpaks, Nogaiss, Tatars, 

Balkars and Kumuks are included in this branch together with the Kazakhs. Kazakh is a language of 

science and science. Literary and scientific literature norms are determined and it is a useful language. 

Keywords: Kazakhstan, Old Turk, Turkology, language politics 

 

Giriş 

Türkler ilk yazılı belgelerini ortaya koymalarından günümüze varıncaya değin çeşitli alfabeler ve yazı 

sistemleri kullanmışlardır. Hatta tarih boyunca Türkler kadar çok alfabe değiştirmiş başka bir millet 

yoktur da denilebilir. Türkçe, metinlerle izleyebildiğimiz tarihi boyunca Köktürk, Uygur, 

Soğd,Brahmi, Mani, Tibet, Süryani, Arap, Grek, Ermeni, İbrani, Latin ve Kiril alfabeleri gibi çeşitli 

alfabelerle yazılmıştır (Tekin 1997). Bu alfabeler arasında en uzun süre kullanılanı Uygur ve Arap 

alfabeleridir. Arap alfabesi, Türkçenin fonetiğine uygun olmaması ve öğrenilmesi de güç olmasına 

karşın, yüklendiği dini misyon nedeniyle Türkler tarafından en fazla benimsenen yazı türü olmuştur. 

Türkçenin bu kadar çok sayıda ve farklı türde alfabe ile yazılmış olması elbette Türk halklarının 

yapmış olduğu göçler sebebiyle çok geniş bir coğrafi alana yayılıp değişik din ve kültürlerle temasa 

geçmiş olmalarıyla açıklanabilir. Günümüzde ise Türkçe hâlen üç farklı alfabe ile yazılmaktadır: 

Lâtin, Kiril ve Arap.  

Kazakça 20. yüzyılın başlarından 1929’a kadar Arap harfleriyle yazılmış, 1929-1940 yılları arasında 

Latin harflerine geçilmiş, 1940 yılından günümüze ise Kiril alfabesi ile yazılagelmiştir (Şirin User 

2006: 287).  

12 Nisan 2017 tarihinde Kazakistan Cumhurbaşkanı NursultanAbişoğlu Nazarbayev’in Egemen 

Kazakistan gazetesinde yayımlanan “Bolaşaqqa Bağdar: Ruhani Janğıruw”2 (Geleceğe Doğru Yol: 

Manevi Canlanma) başlıklı makalesinde Kiril alfabesinden Latin alfabesine geçiş konusu yeniden 

gündeme gelmiş ve Kazakistan’ın 2018 yılından başlayarak kademeli olarak 2025 yılına kadar 

 
2Söz konusu makaleye şu adresten ulaşılabilir: https://pdf.egemen.kz/pdfs/2017/04/12042017-web.pdf(Erişim 

Tarihi 20.09.2017) 

https://pdf.egemen.kz/pdfs/2017/04/12042017-web.pdf
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tamamıyla Latin alfabesi kullanma isteği dile getirilmiştir. Kazakistan’ın her geçen gün iyiye giden 

ekonomik göstergeleri bugün kitapların tamamını Latin harfleriyle basabilecek, yeni matbaalar 

kurabilecek kısacası bir harf devrimini tökezlemeden kaldırabilecek ekonomik güce sahip 

görünmektedir.  

Dilin kaderi  demek milletin kaderi demek, dil kaderi demek – gelecek neslin kaderi demektir. Dil, 

milli yaşamın asıl göstergesi ve ülke gelişmesi şartlarının ana temasıdır. Kazakça – Kazakların ana 

dilidir, günlük yaşamdan başlayıp ilim-bilim ve teknik donatıma kadar işlem gören komple bir 

varlıktır. Ülkemizde bağımsızlık sonrası en fazla konuşulan ve tartışılan mevzuuların biri dil olmuştur, 

Kazakça olmuştur. Günümüzde  Kazakçanın durumu Sovyetler dönemiyle kaşılaştıramayacak 

derecede gelişme görtermektedir. Bunun sebebini de bağımsızlığın getirdiği olasılık diye 

tanımlayabiliriz.  

Kazakistan Cumhuriyetindeki Dil Siyaseti 

Bağımsızlığın ilan edilmesinden sonra geçen zaman, bir ferd için uzun zaman gibi görünmesine 

karşın, bir devlet için çok az bir süreçtir. Bir zamanları “Göklerde Kök Tanrı, yerde kara toprak 

yaratılımışken ikisinin arasında kişi yaratılmıştır.  İnsanoğlu üzerine atamız Bumın Kağan, İstemi 

Kağan idare etmiştir, Türkleri toplayan, millet eden ve yönetendir. Dünyanın dört bir köşesi Onlara 

bağlı olan”, şeklinde yazıya dökülen (Külteğin Anıtı) atalarımızın seslenişini bir daha hatırlamamızda 

yarar vardır. Atalarımız Türk Kağanlığını, başka bir deyişle Türk İmparatorluğunu kurarak gelecek 

nesline çok geniş toprağı, konuştuğumuz güzel ana dilimizi emanet bırakmışlardır. İşte etrafa 

gereksizce bakmaksızın kendi işimizi yapmaya, hayallerimizi gerçekleştirmeye yönelmeli, eskimiş 

kötü alışkanlığımızı bırakarak yeni güçle ileri doğru yürümeliyiz.      

1990 yıllarda bağımzılığına kavuşan Kazaklar milli devlet kurma yeteneğinin güzel örneklerini 

gösterebilimiş, iktisadi meselelerle beraber ana dillerinin bazı problemlerini çözmede de hassasiyetle 

samimiyet tanıtmıştır. Devlet Başkanı N.Nazarbeyev’in “Bağımsızlığımızı  altın kule diyebiliyorsak, o 

kuleyi dört bir köşesinden destekleyen dört direği vardır; birincisi Devlet Amblemi, ikincisi Milli 

Marş, üçüncüsü Kök Bayrak, dörtüncüsü de Kazak Dilidir”, şeklindeki seslenişi her bir vatandaş için 

anlayışla karşılanmalıdır. 

Dil siyaseti – devlet diyasetidir. Kazakça da üzerine düşen bağımsızlık uğrundaki görevlerini yerine 

getirmeli, vatandaş da üzerine düşen görevi yerine getirmelidir. Kazak Hükümeti tarafından 1997 y. 11 

Haziranda  kabul edilen “Kazakistan Dil Kanunu” ve Cumhurbaşkanının imzasıyla yüryürlüğe giren 

“2001-2011 y. arası Ülke Dillerini Destekleme Devlet Programı” hem Kazakçanın hem de diğer 

dillerin serbest kullanılabilmesine yol açan hukuki zemin olmuştur.     

Devlet Başkanı diğer bir konuşmasında: “Biz bütün vatandaşlarımızı Kazakçayı desteklemeye, 

Kazakların ana diline destek çıkmaya ve  geliştirmeye çağırmalıyız”, der.  

1989 y. 21 Eylül tarihinde “Dil Kanununde” şu ibareler mevcuttur: “Kazak Dili demek Kazakistan 

Cumhuriyetinin Devlet Dili demektir”. Bu Kanun kabul edileli  22 sene geçmiştir. Aynı madde ülke 

Anayasasının (1995 y.), “Dil Siyaseti Beyannemesinin” (1996 y.), ve bu hukusal işlemlere yönelik 

kabul edilen  “Dilleri Desteklemenin Devlet Programı” “Dilleri Kullanmanın ve Geliştirmenin Devlet 

Programı”, “Dilleri Kullanma ve Geliştirmenin 2001-2010 yy. Arası Devlet Programı’nın” meydana 

gelmesinde neden olarak, hem Kazakçanın hem de ülkemizde yaşayan diğer milletlerin ana dilini 

desteklemeye ve geliştirmeye yönelik hukuki zemin hazırlamıştır. Şimdi bunların olumlu etkisini 

görüyor ve hissediyoruz.   

Ama ülkemizde bir dil meselesi yoktur, her şey çözüme kavuşmuştur diyemeyiz. Tersine bu zaman 

diliminde dille ilgili problemlerin çoğaldığını görüyoruz. Bunu her bir meslek dalındaki vatandaş 

biliyor ve hissedilir derecede olduğunu da fark ediyor.   

Yer yüzündeki sayısızca yaşam hücrelerinin meydana gelme devrini 3,5 milyar sene önce tarihe 

uzatırsak, bu tarihin ancak 40 bin sene kadar olan dilimi insan hayallerinin erişebileceği bir 

devrelermiş. İşte bu zamandan beri her bir millet, her bir toplum kendi ana dili uğrunda emek 

harcamakta ve konuştukları dillere destek olmaktadır. Benzeri tarihi etütleri günümüz durumu 

şartlarına göre  çevrir olsak her bir Kazak vatandaşı ana dilinin günlük yaşamdaki iyi kötü bir 
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şekildeki kullanılmasına tatminkar olmamalı, devlet başkanımızın dediği gibi “Bengü millet, ebediye 

dek sürecek millet” olmanın çaresine bakmalıyız, ana dilimizin güzelliğini korumalı, devresel şartlara 

uyum sağlamalı ve bu mevzuuda fazlasıyla emek harcamalıyız.    

 

Kazakistan Cumhuriyetindeki Türkoloji Meseleleri   

Eski Türklerin insanoğlu tarihindeki rolünü hiç kimse inkar edemez. Ama dünya tarihi çapında izini 

bırakan bir milletin kendi tarihi, tarihi gelişme süreçleri meseleleri hâlâ geçerliliğini korumaktadır. Her 

bir halkın tarihi kendi konuştukları dille alakalı olduğu bir gerçektir. Türklerin tarih sayfasını yazmada 

veya yazdırmada olan eksileri söylemeli ve bu hatayı düzeltmede çaba harcamalıyız. Bu konuda 

ülkemizde yürütülmekte olan dil siyaseti konuyu genişletmekte ve daha geniş gözle bakmaya 

yönlendirmektedir.     

Herhangi bir ülkenin milli ideolojisi, ideolojiyi yürüten ya da neden olan fertlerin tarihini, yaşamını 

öğrenmeden konuyu titizce araştırmanın olasılığı zayıf olacağı bellidir. Özellikle son on senelerde 

milli ideoloji temellerinin yenilenmeme durumu bu meseleyi görebilenleri rahatsız etmektedir. Ama şu 

da bir gerçektir ki, ana dilimizin etrafındaki olup bitenler bir devlet ideolojisidir; milli örf-adetlerle, 

gelenek-göreneklerimizi koruma yine bir devlet ideolojisidir. Buna globalleşme adına çıkan yeni bir 

yaşam tarzı ideolojisini hem onay hem de zıt görüşleriyle katarsak devlet ideolojisinin bir başka kolu 

önümüze çıkmaktadır. 

Milli ideolojinin sosyal ve toplumsal dalını teşkil eden edebiyatçılarla sanatçıların çalışmalarından 

milli ideoloji’yin izleri görünmeli, Kazak milletinin manevi kuvveti hissedilmelidir. Onlar ülkemizinm 

tarihini araştırmada, geçmişini öğrenmede ve öğretmede titiz davranmalı ve eğitimsel içeriği daha 

yoğun olmalıdır.  

Bağımsızlık sonrası meydana gelen milli tarihimizle ilgili değerli çalışmalar, ta eski Türklerden 

başlayıp günümüze dek kesintisiz uzayan edebi ve kültürel mahsullerimiz milletimizin manevi gücünü 

göstermekte ve dünyaya kendi benliğiyle çıkmasının ana kaynağını oluşturmaktadır.  

Kendi ana dilini seven vatandaş bir milletçidir, ülkesini seven, ülkesine destek çıkandır. Japonlar 

çocuklarını ancak ana dilleriyle eğitiyormuş. Bu da bir güzel örnektir. Dil olmadan ülke de olmaz. 

Magcan Jumabay’ın dediği gibi “Ülke olmak istiyorsan ana dilinin çaresine bak, destek ol”.  

Sonuç 

Kazak Dili Kazakistan’ın Devlet Dilidir, Kazakistan’ın yanısıra Çin, Moğolistan, BDT ülkeleri, İran, 

Türkiye, Özbekistan, Kırızistan’da yaşayan Kazakların ana dilidir. Kazak Dili Kıpçakçanın Batı 

kolundandır. Bu kola Kazaklarla beraber Başkurtlar, Karakalpaklar, Nogaylar, Tatarlar, Balkar ve 

Kumuklar dahil olmaktadır. Kazakça bir ilim ve bilim dilidir. Edebi ve bilimsel literatür normları 

belirlenen ve kullanışlı olan bir dildir. N.Nazarbayev’e göre “Kazakistan’ın geleceği demek 

Kazakçanın geleceği demektir”. Bu deyiş ülkemizdeki dil siyaseti gidişatının en kısa ve en anlamlı bir 

özetlemesi sayılmaktadır.  
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“I UNDERSTAND FOREIGN LANGUAGE BUT I CAN’T SPEAK IT” IN TURKEY  AND 

ANALYZES THROUGH THE EXPERIENCES OF COURSE TEACHERS (SAMPLE OF BİNGÖL) 

 

Özden TERZİ EYÜBOĞLU 

Assoc. Prof. Dr. Kemal DİL 

Sociology 

 

ABSTRACT 

Even though teaching a foreign language in the Turkish education system started at an early age, it 

ranked 79th in the world among 87 countries in this issue. As in the world, children are born with the 

ability to learn languages in Turkey. Turkey has given the impression of a country that is far behind in 

terms of foreign language teaching. In teaching languages, many studies are present in the literature 

questioning this issue in various aspects. This study was performed with 20 English teacher 

participants in the Bingöl through the theme 'I understand, but I cannot speak.' Besides, the 

shortcomings and difficulties in foreign language teaching were also problematized. Language is the 

most important means of enabling humans to interact with one another. Based on the qualitative 

research pattern, this study deals with the problem of speaking a foreign language, which is a social 

problem. For this purpose, the qualitative research method was implemented, and teachers' opinions 

were obtained through the maximum diversity method. It was concluded that students in Turkey are 

not exposed to languages, instead grammar-based teaching is offered to them, and deficiencies in 

infrastructure in some schools cause the lack of practicing foreign languages. In this circumstance, the 

importance of exposing students to foreign languages and training English teachers to speak English in 

classrooms to get fruitful results in foreign language teaching was highlighted in the study. The main 

element that affects the development of speech skills in foreign languages is to enable students to use 

foreign languages by exposing themselves. 

Keywords: Foreign Language Teaching, Language Development, Communication 

 

                                                         

Özet 

Türkiye, eğitim sisteminde yabancı dil öğretimine erken yaşlardan başlamasına rağmen, 2019 

istatisiklerine göre yabancı dil öğretiminde 87 ülke arasında dünyada 79. sırada yer almıştır. Bütün 

dünyada olduğu gibi Türkiye’de de dil öğrenme yeteneğiyle çocuklar doğar. Dil öğretme noktasında, 

Türkiye çok gerilerde kalan bir ülke görüntüsü vermiştir. Literatürde bu konuyu çeşitli yönleriyle 

sorgulayan birçok araştırma mevcuttur. Bu çalışmada ise ‘Anlıyorum ama Konuşamıyorum’ teması 

üzerinden Bingöl örnekleminde 20 İngilizce öğretmeni katılımcıyla yürütülen saha çalışmasında, 

yabancı dil öğretiminde ne gibi eksiklikler ve zorluklar olduğu sorunsallaştırılmaya çalışılmıştır.Dil 

insanlar tarafından etkileşimi gerçekleştiren en önemli araçtır. Nitel araştırma deseni üzerinden 

yürütülen bu çalışmada, sosyal bir sorun haline gelen yabancı dili konuşma sorunsalının üzerinde 

durulmuştur.Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır ve maksimum çeşitlilik yöntemi ile 

öğretmenlerin görüşleri alınmıştır.Bu çalışmanın sonucunda öğrencilerin dile maruz kalmamasının ve 

grammar ağırlıklı(dilbilgisi) öğretimin,bazı okullardaki alt yapıdaki eksikliklerin yabancı dil pratiği 

yapılmasının önüüne geçildiği görülmüştür. Bu durumda yabancı dil öğretimininde gereken verimin 

alınması öğrencilerin yabancı dile maruz bırakılmasının önemi vurgulanmıştır ve İngilizce 

öğretmenlerinin sınıflarda İngilizce konuşarak eğitim vermesinin önemi üzerinde 

durulmuştur.Çalışmanın sonucunda dile yabancı dilde konuşma becerisinin gelişmesini etkileyen 

temel unsur dile maruz bırakarak yabancı dili kullanmalarını sağlamaktadır. 

Anahtar kelimeler: Yabancı Dil Öğretimi, Dil Gelişimi, İletişim 
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Giriş 

Yabancı dil eğitimi bir dersin belirlenen bir yabancı dille verilmesi, öğrencilerin sorunlarını bu 

yabancı dille dile getirmesi, kendisini ifade edecek aşamaya gelmesi ve gereken kazanımları alması 

sınavların, ödevlerin hatta sunumların bu dil üzerinden yapılması sürecini kapsar. Yabancı dilin 

öğretilmesi konusu uzun zamandır süregelmektedir. Türkiye’de 1924  Tevhid-i Tedrisat kanunu ile 

medreseler kapatılmış ve eğitimde yeni bir döneme geçilmiştir, eğitim kurumları Milli Eğitim 

Bakanlığı’nın bünyesine geçmiştir. Ülkemizde yabancı dil eğitimi o zamandan başlayarak batı 

dillerinden birinin İngilizce, Almanca, Fransızca  ya da Latince gibi okullarda zorunlu bazı okullarda 

ise bir diğerinin seçmeli olarak verilmesine karar verilmiştir (Demircan, 1988). 

 

   21. yy. bilgi ve iletişim çağı olarak bilinmektedir ve insanlar kendilerini geliştirmek, yenilemek  ve 

potansiyellerini her alanda gösterebilmeye ve  bu şekilde daha iyi yaşam koşullarına erişmeye ihtiyaç 

duymaktadır (Özdemir, 2019). Bu koşullara erişebilmenin en önemli yollarından birinin yabancı dil 

öğrenmek olduğu kabul edilebilir. Türkiye’de yabancı dil öğretiminin önemi Cumhuriyet’in ilanından 

bu yana bilinmektedir ve bu konuda bir çok çalışma ve yöntem ortaya konmasına karşın istenilen 

oranda bir başarı elde edilememiştir (Özdemir, 2019). Dil bilimcileri özellikle daha çok düşündüren bu 

konu,son yıllarda oldukça gündemdedir. 

   Uluslararası ilişkiler gün geçtikçe gelişmektedir ve ulusların kendi anadilleri ile iletişimde 

bulunmaları oldukça zor hale gelmektedir. Bu nedenle de diğer ülkelerin dillerini öğrenme gereksinimi 

ortaya çıkmaktadır. Bu noktada ekonomik ve politik güçler ön plana çıkmaktadır. Bu unsurları askeri 

sözleşmeler, tarihsel ve kültürel ilişkiler izlemektedir (Demirel, 2016).  

 

Yabancı dil öğrenmek için ülkemizde bir çok kişi zaman ve  para harcamaktadır. Özellikle İngilizcenin 

dünya çapında konuşulması ve küresel hâle gelmesiyle  insanlar İngilizce öğrenmek adına bir çaba 

göstermektedir. İngilizceye hâkim olmak  diğer pek çok toplumda olduğu gibi bizim toplumumuzda da 

bir güç ve statü göstergesi olarak değerlendirilebilmektedir (Doğançay-Aktuna, 1998).    

   Bu çalışmada çalışmanın ana temasını oluşturan ‘iletişimsel becerinin’ geliştirilmesi konusunu ele 

alınmıştır.Litaratürde bu konuyla ilgili bir çok çalışma bulunmaktadır,genel İngilizce eğitimini ele alan 

bu çalışmalara bakıldığında yabancı dil öğretiminde kullanılan yöntem üzerinde çalışıldığı 

görülmüştür. Bu noktada asıl sorun yabancı dil eğitiminde Türkiye’nin  geçmişe oranla daha iyi 

durumda olmasına rağmen İngilizce  konuşma becerisinin hala istenilen oranda gelişmemiş olmaması 

ve Avrupa ülkelerinin bu konuda  oldukça önde olmasıdır. Çalışmada öğretmenlere yabancı dil 

öğretiminde konuşma becerisini etkileyen unsurları belirlemek amacıyla çeşitli sorular sorulmuştur. 

çeşitli sorular sorulmuştur. 

   

Yabancı Dili Anlıyorum Ama Konuşamıyorum Sorunsalı 

    Çalışmanın ana temasını ‘Yabancı dili anlıyorum fakat konuşamıyorum’ sorunsalı oluşturduğu için 

konuşma öğretimi bu noktada oldukça önemlidir. Konuşma Öğretimi yabancı dilde sağlanması istenen 

en genel amaçlardan bir tanesidir. Dil öğretiminde temel amaç öğrencilerin öğrendikleri konu ve 

kelimeleri konuşmaya 

dökebilmesi ve karşı taraf ile iletişime geçmeyi başarabilmesidir. Hatta “Audiolingual yaklaşıma 

bakıldığında yetiştirilen öğretmenler için dil demek onu konuşmak” demektir. Bu noktadan 

baktığımızda ise diğer üç temel beceriyi sağlamış olsak da konuşma öğretimi gerçekleşmediği sürece o 

dili tam öğrenmediğimizin oluşturur. Çünkü diller yazılmadan önce konuşulur ve dil öğretiminde 

sözlü iletişime önem verilmesini dil öğretimini kolaylaştırdığı düşünülmektedir. Ayrıca çağdaş dil 

öğretim yöntemlerin tümünde sözlü iletişim her zaman gerekli olduğu vurgulanmıştır çünkü insanları 

diğer canlılardan ayıran en önemli özellik konuşma yeteneğidir. Tüm insanlar ana dillerini doğal yolla 
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doğdukları andan itibaren konuşmak için doğmuşlardır ancak ikinci bir dili konuşmak insanlara zor 

gelebilir (Zeytin, 2006). 

  Konuşma becerisinin kazandırılmasına istenen temel hedef öğrencilerin günlük hayatta kendilerini 

yabancı dilde ifade edecek konuma getirebilmek ve öğrendikleri bilgileri konuşmaya dökebilmektir. 

Konuşma becerisinde sadece bilişsel beceriler değil psiko-motor becerileri de gelişmektedir. 

 Yabancı dille eğitim yapan toplumların yabancı dilden neyi beklediklerini bilimsel açıdan incelemek 

gerekmektedir. Örneğin; Afrika ülkelerinde ortak bir dilin bulunmayışı buna sebep iken yerli dilin 

zayıflatılmasını hatta ortadan kaldırılmasını amaçlamak, kullanılan dilin fen öğretimi için yeterli 

olmayışı gibi sebeplerde bulunmaktadır. Fakat nesnel olarak batığımızda Türkiye’de yabancı dilin 

eğitim amacı bunlardan hiçbiri değildir. Bunun aksine ulusal dile zarar vermeden yabancı dili 

kavratmak anlayışı mevcuttur. 

  Mevcut olan yabancı dil öğretmenlerinin neredeyse hepsinin Türkiye’de yabancı dili öğrendiği ve 

bunu şu an ki yöntemler ile öğrendiği düşünülürse özellikle konuşma becerilerinin olması gereken 

başarının çok altında kalmasının nedenlerinden biri anlaşılmış olacaktır.2008 senesinde MEB ile 

British Council arasında bir protokol düzenlenmiş ve İngiltere’den 9 adet alanında uzman kişi 

inceleme yapmak adına Türkiye’ye gelmiştir fakat bu uzmanlar İngilizce öğretmenleri ile ancak 

tercüman kullanarak iletişime geçebilmişlerdir maalesef bu konuşma becerisinin ne kadar geride 

kaldığını kanıtlamak adına yeterlidir (Şahin, 2018). 

 Whorf, öğrencinin anadilinin öğrencinin öğrenmekte olduğu yabancı dille yapı bakımından aynı 

grupta olmasının bu süreci etkileyeceğini söylemektedir. Eğer aynı gruptan bir dili öğreniyorsa bu 

sürecin daha kolay olacağını fakat gruplarda yer alan bir dil ise bu sürecin daha zor olabileceğini 

belirtmektedir (Gömleksiz, 1993). 

  İngilizce yeterlilik endekslerine bakıldığında Türkiye’nin “çok düşük” seviyesinde yer aldığı 

görülmektedir. Dünya genelinde 88 ülke arasında 73.sırada yer almaktadır nitekim çalışmanın ana 

temasını da bu sorun oluşturmaktadır. İngilizce yeterlilik endekslerine bakıldığında ise ilk 15’e giren 

ülkeler arasında İsviçre, Hollanda, Singapur, Norveç, Danimarka, Güney Afrika, Lüksemburg, 

Finlandiya, Slovakya, Almanya, Belçika, Avusturya, Polonya, Filipinler ve İsveç oluşturmaktadır. 

Örneğin; yabancı dil yeterlilik endeksinde ikinci sırada yer alan Hollanda’nın özel bir yöntemi 

bulunmaktadır, bu politikası Avrupa Birliği sözleşmelerine bağlıdır. Yabancı dil eğitimi ülkede doğal 

yaşamla bütünleşik haldedir, nitekim Almanya’da dil öğrenme politikaları ile oldukça başarılı bir 

konumda yer almaktadır. Almanya hem kendi ulusal dilini korumaya yönelik hem de bir yabancı dil 

öğrenimini etkin kılmak adına geçerli bir politika benimsemiştir. Avusturya’nın dil öğretim 

programına bakıldığında ise Dil Entegreli Öğrenme yöntemini benimsediğini görülmektedir. 

Finlandiya’da ise Avrupa’da hedeflenen 1+2  yabancı dil becerisinin aksine 1+2+2 yabancı dil becerisi 

hedeflenmektedir. Finlandiya’da farklı ülkelerden bulunan insan sayısı oldukça fazladır ve 44 farklı dil 

öğretilmektedir (Şahin ve Aykaç, 2019). 

 Türkiye’de örgün, yaygın ve uzaktan olan yabancı dil öğretiminin temel amacı öğrencilerin dört temel 

beceriyi kapsayan dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirmektir. İlköğretim ve 

ortaöğretim programlarının birbirlerini tamamlayıcı nitelikte olması esastır. Okul ve kurumlarda 

uygulanan programlar kurullar tarafından belirlenmekte veya zümre öğretmenlerin toplanması ile 

oluşturulmakta ve il/ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından onaylanarak uygulanmaktadır. 

Türkiye’de uygulanan yabancı dil eğitim müfredatı devlet okullarında ve özel okullarda birbirinden 

farklıdır. Özel okulların kendilerine has bir müfredatı bulunmaktadır.  

  Dil öğretiminde kullanılan materyallerin bir diğer önemi de yukarıda da belirtildiği gibi materyallerin 

canlı ve dikkat çekici olmasıdır. Yapılan araştırmalar daha çok otantik materyallerin kullanımına ve 

önemine ilişkin araştırmalardır ve otantik materyallerin dil öğretimi açısından önemini şu şekilde 

sıralamaktadır: 

1. Öğrencilerin hedef dildeki üretimlerini daha aktif hale getirmek 

2. Öğrencilerin hedef dili daha hızlı edinmesini sağlamak 
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3. Öğrencilerin gerçek hayattaki olan durumlarında daha güvende hissetmesini sağlamak 

4. Öğrencilerin dil öğrenimine ilişkin olan motivasyonlarında önemli etkileri vardır 

5. Öğrencilerin dikkatlerini çeken noktalarda otantik materyal kullanımı öğrenciler için daha 

elverişli bir öğrenme ortamı hazırlamaktadır (Temizyürek ve Birinci, 2016).  

   Okullardaki fiziki koşullar öğrenmeyi etkileyen unsurlar arasında yer almaktadır. Belirli koşullar 

sağlanmadıkça öğretmenlerin yeterlilikleri başarıyı belirli oranda etkileyebilmektedir. Özellikle 

yabancı dil öğretiminde fiziki koşullar oldukça önemlidir. Sınıflarda dinleme ve izleme aktivitelerini 

yapabilecek yeterli teknolojik donanımlar bulunmalıdır. Birçok sınıf dinleme ve izleme ekinliklerinin 

yapılabilmesi için gerekli olan teknik şartlardan yoksundur. Dinleme ve telaffuz becerileri açısından 

hedef dile yeteri kadar maruz kalınması önemlidir. Teknolojik alt yapısı yüksek olan okullarda görev 

yapan İngilizce öğretmenleri derslerinin verimli geçtiğini ifade etmektedir  

   Öğrenme işlemine katılan duyu organlarının sayısı ne kadar fazla ise o kadar verimli ve kalıcı 

öğrenme sağlanmaktadır. Bu nedenle ses, yazı ve görüntülerin aynı anda kullanıldığı öğrenme 

yöntemleri en kalıcı yöntemlerdir (Aslan, 2017). Yabancı dil derslerini sınıf ortamından çıkarak, 

alanda da devam ettirmek mümkündür. Örneğin; meyveler (fruits) konusu anlatıldığında öğrencileri 

bir manava götürerek orada öğrendikleri meyveleri birbirleri ile ve öğretmenleri ile karşılıklı cümleler 

ile konuşarak daha kalıcı hale getirebiliriz. Bu hem öğrencinin farklı bir ortamda ders işlemesini ve 

heyecan uyandırmasını sağlarken hem de pratik yapma olanağını oluşturmaktadır. Özel okullarda şu 

an bu yöntem uygulanmaktadır. Burada rolü İngilizce öğretmenleri üstlenmektedir. Anaokulu 

kademesinden ortaokul hatta lise kademesine kadar yapılan bu saha çalışmaları yabancı dili 

konuşmayı zevkli hale ve daha kolay getirmektedir. 

Sonuç 

Türkiye’de yabancı dil öğretiminde konuşma becerisinin geliştirilmesinde eksik kalınmasının temel 

sebeplerini araştırmak bu çalışmanın birinci alt amacını oluşturmaktadır. Türkiye’de İngilizce 

konuşmada bu şekilde geride kalınmasının sebeplerini belirlemek amacıyla katılımcılara nitel sorular 

yöneltilmiştir. Buna göre katılımcıların cevaplarına bakıldığında üzerinde durdukları ilk konunun 

Türkiye’de yabancı dil öğretiminde uygulanan metotların yetersiz kalışı ve dilbilgisi çeviri metodunun 

kullanılması’ yönündeki görüşler olmuştur. Bu sonuçla Türkiye’de yabancı dil öğretiminde en eski 

olan dilbilgisi çeviri yönteminin ağırlıkta kullanılmakta olduğu söylenebilir. 

 

Katılımcı öğretmenler kendilerine yönelik olan sorular arasında olan yabancı dil öğretiminde sizce 

hangi metotlar İngilizce konuşma becerisini geliştirir sorusuna daha çok iletişimsel yöntemlerin 

kullanılması gerektiğini tek bir yöntemden ziyade sınıfın ve ortamın şartlarına uygun hareket ederek 

yöntemlerin kullanılabileceğini belirtmişlerdir. Bu nedenle aslında ülkemizde halen kullanılmakta olan 

Grammar Translation Method’un geleneksel dil öğretim yöntemlerinden olduğunu fakat dili aktif 

olarak konuşmada eksik kaldığını söylemek doğru olacaktır. Dil bir iletişim aracıdır ve sonsuz bir 

yapıyı ifade etmektedir. Sınırlarının kesin olarak belirlenmediği bir yapıda, dil ediniminin 

kendiliğinden anlamlı mesajların bir araya gelmesi ile oluştuğunu ifade eden Stephen Krashen dil 

edinimi için dilbilgisi kurallarına ve sıkıcı dil kurallarından oluşan yapıların bulunmamasına dikkat 

çekmiştir (Uçak, 2016).  

 

Yabancı dil edinimi noktasında bir diğer önemli husus ise yabancı dil öğrenme yaşıdır. 

Öğretmenlerden bazıları lisenin yabancı dil öğretiminde oldukça geç bir dönem olduğunu liseye dek 

yabancı dil öğretimini başarılı bir şekilde tamamlamayan bir öğrencinin aslında geç kaldığını 

söylemektedir. Literatürde bu düşünceyi destekleyen görüşler bulunmaktadır. Katılımcı öğretmenlere 

sorulduğunda yabancı dil öğrenme yaşının aslında anaokuldan itibaren olduğunu devlet okullarında bu 

imkânın olmayışı ve 2. sınıftan itibaren öğretilmeye başlanmasına dikkat çekmişlerdir. 

  İngilizcenin öneminin idrak edildiği, ortak bir dil olduğunun farkına varıldığı öğretmenlerin 

yetiştirilmesi gerekmektedir. Bu şekilde veli ve öğrencilerinde İngilizcenin önemi konusunda 
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farkındalığının artacağı belirtilmektedir. MEB’in İngilizce öğretmenlerine sağlamış olduğu hizmet içi 

eğitim reformlarının çok mühim olduğunu ancak bir tatil programı gibi yönetildiğini belirten Kocaman 

(2010)’a göre bu programlar istikrarlı bir şekilde yapılmalıdır ve öğretmenlerin bu programlara 

katılmaları sağlanmalıdır. Türkiye maalesef İngilizce öğretiminde ve İngilizce öğretmeni yetiştirmede 

eskiye dayalı olan geleneksel yaklaşımlar ile mücadele etmek zorunda hem de çağın gerekliliklerine 

uyarak İngilizce öğretimi ile ilgili reformlar yapmak zorundadır (Özdemir, 2012).     
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Kültür kavramı, bir topluluğun karakter özelliklerini oluşturan bilgi, inanç, değerler, normlar, sosyal 

davranışlar ve benzeri olguları kapsar. Kültürün unsurlarından biri olan dil, kültürle ayrılmaz bir bütün 

olarak tasvir edilir ve bir madalyonun iki yüzüne benzetilir. Bu nedenle hedef kültüre maruz kalmak, 

hedef dili öğrenme sürecinin doğal bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak hedef dilin doğal 

bir ortamda ikinci dil olarak veya örgün eğitimle yabancı dil olarak öğrenilmesi bağlamına bağlı 

olarak hedef kültür farklı şekillerde maruz kalınmaktadır. Günümüz dünyasının değişen ihtiyaçları ve 

yeni yaşam tarzı, çok dilli ve çok kültürlü bireyler olma ihtiyacını da beraberinde getirmektedir. Çok 

dilli olma süreci çok kültürlü olma sürecini de beraberinde getirdiği için bu iki olgu olan çok dillilik ve 

çok kültürlülüğün birbirini etkilediğinin ve ilgili süreçlerin el ele ilerlediğinin bir göstergesi olarak 

kabul edilmektedir. Hedef dili öğrenme etkinliği, dildeki biçimleri öğrenmenin çok ötesine geçmekte 

ve kültürel öğelerin dil öğrenimine dahil edilmesini gerektirmektedir ve bu nedenle sistematik dil 

öğrenme kuramları ve yaklaşımları, kültürel öğelerin öğretimini de beraberinde getirmektedir. Bu 

şekilde kültür öğretim etkinlikleri, hedef dili öğrenme sürecini kolaylaştırırken aynı zamanda 

bireylerin kendi kültürlerine ve hedef kültürlerine yönelik farkındalıklarını artırmayı amaçlamaktadır. 

Hedef kültüre uyum süreci dil öğreniminde kültürleşme, kültürlenme ve kültür öğretimi başlıkları 

altında kuramsallaştırılabilir. İlgili kavramlarla bağlantılı olarak bu çalışmanın amacı, kültür kavramını 

ele almak, kültür unsurlarını incelemek ve hedef dil öğrenme süreçlerinde farklı kültürleşme 

süreçlerini analiz etmektir. 

Anahtar Kelimeler: Kültürlenme, Kültür, Dil, Dil Öğrenimi. 

 

The concept of culture encompasses knowledge, belief, values, norms, social behaviors and similar 

phenomena that characterize a community. As one of the elements of culture, language is depicted as 

an inseparable whole with culture and is likened to the two sides of a coin. For this reason, being 

exposed to the target culture appears as a natural result of the process of learning a target language. 

However, the target culture is exposed in different ways depending on the context of learning the 

target language as a second language in a natural setting or a foreign language with a formal 

education. The changing needs of today's world and the new lifestyle bring along the need to become 

multilingual and multicultural individuals. As the process of being multilingual brings along the 

process of being multicultural, it is accepted as an indicator that these two phenomena, multilingualism 

and multiculturalism, affect each other and that the related processes progress hand in hand. The 

activity of learning a target language goes far beyond just learning the forms in the language and 

requires the inclusion of cultural elements in the language learning, and this is why systematic 

language learning theories and approaches bring along the teaching of cultural elements. In this way, 

culture teaching activities facilitate the process of learning the target language and at the same time 

aim to raise awareness of individuals toward their own culture and target culture. The process of 

adaptation to the target culture can be theorized under the headings of acculturation, enculturation and 

teaching culture in language learning. In relation to related concepts, the aim of this study is to address 

the concept of culture, to examine the elements of culture and to analyze different acculturation 

processes in target language learning processes. 

Keywords: Acculturation, Culture, Language, Language Learning. 
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INTRODUCTION 

Culture 

 As culture has a complex structure, and it is the sum of an accumulation from prehistoric 

times, and it is the body of knowledge and experience that constitutes the essence of a society, it is 

challenging to define culture and many definitions have been made based on different disciplines such 

as anthropology, sociology, psychology, business, literature, history and education. Although different 

points are emphasized in each definition focused on different disciplines, there are many common 

points in the definitions of culture (Uzun, 2013). What seems to be one of the well-known and 

simplest definitions is that it refers to “the part of the environment which is created by human beings” 

(Cushner et.al, 2000: 59). 

One of the first efforts to describe culture in a systematic and scientific manner was by English 

anthropologist Edward Burnett Tylor with his utterance “culture is that complex whole which includes 

knowledge, belief, art, morals, law, custom and any other capabilities and habits acquired by man as 

member of society” (Tylor, 1924: 1). Similarly, Byram (2012: 12) briefly explains culture as “beliefs, 

values and behaviors shared by a social group, whether permanent or transitory.”  

 Culture is regarded as a product of humans, developed in a collective way and transferred 

from one generation to the next generation. Culture is a kind of social construction which requires 

interaction (Ning, 2008: 55). Culture is the foundation of one's heritage, customs, and routines shared 

with other community members, as well as the reflections of these interpretations on daily life (Porter 

& Samovar, 1991).  Kachru and Smith (2008) state that culture is a term that covers both the past and 

the present, and they state that this historical cultural accumulation is a phenomenon that shapes how 

we speak and behave today, and that culture is also mutually shaped by them. Another comprehensive 

definition by Liddicoat et al. (2003: 45) is proposed as “a complex system of concepts, attitudes, 

values, beliefs, conventions, behaviors, practices, rituals and lifestyles of the people who make up a 

cultural group, as well as the artifacts they produce and the institutions they create.” Similarly, Nieto 

(2010) says that culture is “the ever-changing values, traditions, social and political relationships, and 

worldview created, shared and transformed by a group of people bound together by a combination of 

factors that can include a common history, geographic location, language, social class, and religion” 

and highlights the dynamic aspect of culture. Additionally, Sarıçoban and Çalışkan (2011) regard 

culture as a period that all human behaviors are shaped and they state that the meaning of culture is 

gained with humans’ interpreting, using and perceiving of cultural elements. On the other hand, 

Kramsch (2006: 13) examines culture under two headings; culture as a humanistic concept and culture 

as a sociolinguistic concept.  In the humanistic perspective culture is regarded as the general 

knowledge of arts and literature and in general it is called as ‘big C culture’ while in sociolinguistic 

perspective culture is related to everyday life and referred as ‘little c culture.’ Big “C” culture consists 

of the most overt forms and visible elements of culture “such as art, literature, music, festivals, 

clothing, fashion, games, language, architecture, food and drink” while little “c” culture consists of the 

most covert forms and invisible elements of culture “such as attitudes, beliefs, norms, assumptions, 

values, gestures, body posture and use of space among the members of any cultural community” (Lee, 

2009: 78). In relation to the classification of cultural elements as visible and invisible elements, 

Weaver (1993) proposed the iceberg analogy to categorized the elements of culture. 
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Visual 1: Cultural Iceberg 

https://www.janinesmusicroom.com/the-rest-of-the-iceberg.html 

The visible part of the iceberg that is above the water level includes elements such as language, 

folklore, dress, fine arts, literature, holidays and festivals. The invisible part below the water level is 

for elements such as values, beliefs, emotion, justice, humor, modesty and aesthetics, and they cannot 

be seen or touched. Compared together, the invisible part of iceberg is larger than the visible part. The 

elements of culture in visible part are related to humans’ actions and behaviors while the elements in 

invisible part are related to humans’ opinions and beliefs. 

 Although there are many definitions of culture that cover different elements and emphasize 

different features, any of these definitions of culture are not erroneous and they serve to achieve 

different aspects and underline different elements of culture. In relation to the cultural elements, 

Damen (1987) proposed the existence of six distinct cultural characteristics that are quite useful in 

developing an understanding of the various elements: 

1. Culture is learned. 

2. Cultures and cultural patterns change. 

3. Culture is a universal fact of human life. 

4. Culture provides sets of unique and interrelated blueprints for living and accompanying sets of 

values and beliefs to support these blueprints. 

5. Language and culture are closely related and interactive. 

6. Culture functions as a filtering device between its bearers and a great range of stimuli presented by 

the environment. 

 When the characteristic items of culture are examined, it is seen that culture is learned with 

experience and transferred from generation to generation. Culture has a dynamic nature with universal 

aspects. Culture possesses unique aspects that make one community different from others. There is a 

strong relationship between language and culture. Culture serve for the characteristic aspects of the 

community.  
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Culture and Language 

 There is a strong bond between culture and language. Language is one of the basic elements of 

culture and culture is transformed with the help of language. Culture and language have an interactive 

influence on each other and as Nault (2006) says that language and culture resemble to the two sides 

of a coin. There is an "inextricable and interdependent relationship" between culture and language. In 

order to indicate the two-way interdependence of culture and language, Jiang (2000) states that 

"Without language, communication would remain to a very limited degree, in very shallow water, and 

without culture, there would be no communication at all" (329). 

With the strong relationship between language and culture, it is stated that language cannot be 

understood without culture and culture cannot be realized without language. Language is meaningful 

within culture and the dynamic complexity of culture enriches the language (Nababan, 1974). It is 

natural that there is a strong relationship between culture and language. 

In discussion of culture and teaching culture in language teaching and learning two terms welcome us; 

enculturation and acculturation. Although they look similar, they are different from each other in what 

they refer to. The first term “enculturation” refers to the acquisition of first culture or native culture on 

the other hand, the second term “acculturation” refers to the acquisition of additional culture or second 

culture. Acculturation is the adaptation process to a new culture when an individual step in a new 

cultural context (Brown, 1986). In enculturation, individuals develop a sense of cultural and social 

identity, values and beliefs, patterned ways of living in reference to their native culture and it can be 

related to ethnocentrism. In acculturation, individuals go beyond the beliefs and values of first culture 

and learning new ways to overcome cultural issues and moving away from ethnocentric viewpoint. In 

enculturation, individuals acquire the values and beliefs of their own community. It is a natural 

process and it is related to native language. In acculturation, individuals learn about the values and 

beliefs of a new community that is different from their own context. Acculturation is related to 

learning a second or foreign language (Damen, 1987). According to the classification of culture 

teaching in English lessons in Turkey, the process is about acculturation. During teaching and learning 

English as a foreign language, the learners have their native culture and cultural background. 

Additionally, they learn about new cultures and cultural values and beliefs; the process of 

acculturation. However, in this and similar situations where individuals experience acculturation, there 

are new discussion topics to cover and a lot of new questions to answer. 

How to teach culture? 

Whose culture to teach? 

Which culture to include in language classes? 

In relation to the current position of English as a lingua franca- a global language of communication, 

to define a reference point for English language has turned into a challenge and it has become more 

difficult to find answers to the question above. The explanations for these questions are classified in 

three different views; teaching target language culture, teaching native culture and intercultural 

language teaching (Kaçar, 2019). 

In target culture view, knowing the culture of native English-speaking countries such as The UK and 

the USA is regarded as a requirement in English language teaching and learning process (Byram & 

Fleming, 1998; Nault, 2006). The supporters of the view state that if individuals expose more to the 

target culture elements, their proficiency in English will increase (Byram et al., 2002).  

 In the second view, the use of learners’ native culture is appreciated during English language 

teaching and learning process. It is believed that instead of using target culture in English teaching and 

learning, it is more effective to use native culture of learners as a point of reference (Alptekin, 1993; 

Kramsch & Sullivan, 1996; McKay, 2002). Learning the culture of English-speaking countries is 

regarded as an aim which is difficult or impossible to reach. With native culture view, learners will be 

familiar with their own cultural content and use of native culture will facilitate English language 

learning context and learners’ motivation will increase. 
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In the third view, the global position and function of English language comes at the first front. Today, 

English is used mostly by the non-native speakers of English as non-native speakers of English 

outnumbered native speakers of language. When the ownership of English language is discussed, it is 

stated that English language become de-nationalised (Matsuda, 2012). Today, English is seen as the 

language of all world and it represents multiple cultures (Sardi, 2002). Based on this view, one 

specific culture shouldn’t be fostered in English language teaching, instead a global approach  should 

be possessed in culture teaching and all three cultural content should be integrated in English language 

teaching; target culture, native culture and international cultures (Cortazzi & Jin, 1999; Lee, 2013; 

Sardi, 2002). Additionally, in this view, English language is regarded as a tool to develop intercultural 

competence. English language, with its function as a lingua franca, is described "as a means of 

communication which should not be bound to culturally specific conditions of use, but should be 

easily transferable to any cultural setting" (Clouet, 2006: 56). “Far more people learning English today 

will be using it in international contexts rather than in just English-speaking ones” (Seidlhofer, 2011: 

17). The international language function of English language is still an up-to date topic and with this 

new orientation a paradigm shift is observed in English language teaching by rejecting target culture 

and native culture norms and adapting intercultural language teaching. 

Intercultural competence is explained as the “ability to interact in their own language with the people 

from another country and culture” (Byram, 1997). Intercultural communicative competence is defined 

as the “ability to interact with people from another country and culture in a foreign language 

effectively and appropriately based on one’s intercultural knowledge, skills, and attitudes” (Deardorff, 

2009: 247). 

CONCLUSION 

Culture is considered as a vital component of language teaching and learning process. As there is a 

close relationship between culture and language, it is accepted that culture shapes the language and 

language affect culture. With this reason, it is impossible to plan English language separated from 

culture and cultural aspects. At this point, the problem of how to teach culture and whose culture to 

teach become significant problems. The term enculturation refers to the acquisition of first culture or 

native culture and it is related to native language. On the other hand, acculturation refers to acquisition 

of second or additional culture and it is related to second or foreign language learning process. 

Different from target culture teaching and native culture teaching, the most comprehensive and 

inclusive way of culture teaching is regarded as intercultural language teaching. 
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İçinde yaşadığımız teknoloji çağı veya dijital çağ, eğitim süreçlerini önemli ölçüde etkilemiş, öğrenme 

ve öğretme yöntem, teknik ve araçlarımızı yeniden tasarlamayı mümkün kılmıştır. Bilgi ve iletişim 

teknolojilerindeki (BİT) büyük ilerlemeler, İngilizce öğretimi de dahil olmak üzere öğretim 

uygulamalarına teknoloji entegrasyonunu erişilebilir hale getirmiştir. İngilizce öğretim süreçlerinde 

basit yansıtma cihazlarının kullanımıyla sürece dahil olan teknoloji kullanımı günümüzde artık 

bilgisayarlar, akıllı cihazlar ve interaktif uygulamalarla gerçekleştirilebilmektedir. İngilizce 

öğretiminde, artık mobil cihazlara yüklenebilen interaktif uygulamalar sayesinde dilin bütün 

becerilerine hitap eden, kişiselleştirilebilen sınıf içinde ve dışında da istediğiniz her an 

çalışabileceğiniz öğretim içeriklerinin sayısı artmış ve daha fazla kişi tarafından erişilebilir hale 

gelmiştir. Belirli bir kaynağa ulaşabilmek için karekod kullanımı yaygınlaşmıştır, artırılmış gerçeklik 

ve sanal gerçeklik uygulamalarıyla dil öğretim ve öğrenim deneyimi farklı boyutlara taşınmıştır. 

Hayatımızda giderek yaygınlaşan teknoloji, teknolojik araçlar ve internet kullanımı web teknolojisi 

olarak tanımlanmaktadır. ‘World wide web’ (www) - dünya çapında ağ'ın ya da kısaca web'in evrimi, 

internet erişiminin türü ve içeriğine göre ortak evrensel bir şekilde Web 0.0, Web 1.0, Web 2.0 ve 

Web.3.0 olarak gruplandırılmıştır. Hali hazırda İngilizce öğretimine daha fazla iletişim ve işbirliğini 

dahil etmek için multimedya özellikleri kullanılan Web 2.0'ın yanında Web 3.0 artırılmış gerçeklik, 

sanal gerçeklik, yapay zeka teknolojisi, metadata, metaverse gibi yeni teknolojilerle daha interaktif 

öğrenme araçları ve ortamları sunarak dil öğretimini zenginleştireceği düşünülmektedir. İngilizce 

öğretiminde teknoloji entegrasyonundaki ilgili gelişmelerle ışığında, bu çalışmanın amacı Web 3.0 

teknolojisinin Web 2.0 teknolojisi ile bağlantılı olarak dil öğretimi ve öğrenme süreçleri üzerindeki 

etkisini incelemek ve potansiyel yararlarını ve tehditlerini tartışmaktır. Bu çalışmanın amacı Web 2.0 

teknolojiyle bağlantılı olarak Web 3.0 teknolojinin dil öğretme ve öğrenme süreçlerine etkisini 

incelemek ve potansiyel faydalar ve tehditleri üzerine tartışmada bulunmaktır. 

Anahtar Kelimeler: İngiliz Dili Öğretimi, Teknoloji Entegrasyonu, Teknoloji, Web 3.0. 

 

The age of technology or digital age we live in has significantly affected the education processes and 

made it possible to redesign our learning and teaching methods, techniques and tools. Major advances 

in information and communication technologies (ICT) have made technology integration accessible to 

all teaching practices, including English language teaching. The use of technology, which is included 

in the process with the use of simple mirroring devices in English teaching processes, can now be 

realized with computers, smart devices and interactive applications. In English teaching, thanks to the 

interactive applications that can be downloaded to mobile devices, the number of teaching contents 

that appeal to all language skills and that you can study at any time inside and outside the classroom, 

which can be personalized, has increased and it has become accessible to more people. The use of QR 

codes has become widespread in order to reach a specific resource, and language teaching and learning 

experience has been moved to different dimensions with augmented reality and virtual reality 

applications. Technology, technological tools and internet use, which are becoming more and more 

common in our lives, are defined as web technology. The evolution of the World Wide Web (www) or 
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shortly web is grouped as Web 0.0, Web 1.0, Web 2.0 and Web.3.0 in a common universal way 

according to the type and content of internet access. In addition to Web 2.0, which currently uses 

multimedia features to include more communication and cooperation in English teaching, Web 3.0 is 

thought to enrich language teaching by offering more interactive learning tools and environments with 

new technologies such as augmented reality, virtual reality, artificial intelligence technology, metadata 

and metaverse. In the light of relevant advancement in technology integration in English language 

teaching, the aim of this study is to examine the impact of Web 3.0 technology on language teaching 

and learning processes in connection with Web 2.0 technology and to discuss its potential benefits and 

threats. 

Keywords: English Language Teaching, Technology Integration, Technology, Web 3.0. 

 

INTRODUCTION 

In the current century, it is seen that technology is used more widely and effectively in every field 

from trade to health, from agriculture to transportation. Like all other fields, the use of technology in 

education has reached very important levels and it is seen that technology is used effectively in every 

field of education. The word technology is derived from the Latin word “texere” meaning “weaving” 

or “building” and today it is expressed as “any applied art that uses scientific knowledge” (Kaya, 

2006: 24). Technology includes a certain level of interaction of components such as machines, 

methods and control processes (Koşar et al., 2003). Additionally, technology is defined as “the use of 

available knowledge and techniques to produce goods and services” (Can, 1992) or “technology, in its 

simplest sense, is the work of transforming theoretical knowledge and scientific laws into practice” 

(Fidan, 1996). Technology is regarded as a rational discipline designed by humans to dominate nature 

by using science. Technology is the acquisition of new products that will make life easier for 

individuals by using existing tools and equipment.  

There are various types of technology such as communication technology, mechanical technology, 

electronic technology, industrial technology, medical technology, nuclear technology and educational 

technology. Similarly, in education the use of technology is to facilitate education and make it easier 

and more effective. With significant developments in information and communication technologies 

(ICT), it has become more popular to integrate instruction and technology in all teaching practices, 

including English language teaching. With technology and ICTs becoming a part of daily life, ICT has 

started to be included in teaching processes to make the language learning environment more attractive 

and informative. In addition, it is stated that the use of ICT has a positive effect on the language 

teaching and learning process. To illustrate, the time and space limitation found in traditional teaching 

has been removed with the use of ICT tools (Samuel & Bakar, 2006). ICT and materials can be used in 

many different ways in relation to the aims and outcomes of the lesson plans and learning preferences 

of learners. ICT materials such as voice records or visuals can attract both young learners and adult 

learners in language teaching (Davies et al., 2005). It is possible to reach any material via internet for 

teachers and learners. The authentic materials that can be find on internet might be online TV shows, 

radios, podcasts, newspapers, and available worksheets, powerpoint files, platforms such as youtube, 

blogs, wikis and podcast websites. Also, internet can be seen a source for culture studies and language 

practice. According to different aims of using ICT in English language teaching, Nguyen (2008) states 

several items. For presentation, textbooks and audio-video materials are mainly used and audio or 

video recordings with transcripts can also be used together with PPT presentations. For practice, there 

are a great deal of alternatives of ICT in forms of texts, audio and video format and ICT can be used to 

give appropriate feedback. For computer aided assessment, there are a lot of alternatives that can be 

downloaded or used online. Additionally, there are lots of ICT tools available for referencing, 

publishing, communication and simulation. A systematic way of classifying ICT tools is to group them 

according to their technological aspects in relation to Web technology. 
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The Evolution of the World Wide Web  

The term “web” was derived by a computer programmer at CERN, Tim Berners-Lee (Bahadır, 2019). 

Tim Berners-Lee developed a programing language which was named as Hypertext Markup Language 

(HTML) and it was the first version of world wide web (www) which is today the platform for billions 

of webpages online. Tim Berners-Lee describes web as “the universe of global network-accessible 

information” (Berners-Lee, 1996). Web can be defined as sharing information between users thanks to 

the internet (Jacksi & Abass, 2019). 

 

Figure 1: The First Web Page 

http://info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html 

In Figure 1, the first webpage developed by Tim Berners-Lee for CERN is given and this webpage is 

still available. It can be seen that the webpage mostly includes hypertexts and links without any 

visuals or videos. It can give us an idea about the starting point of web technology and its evolution. 

With a universal viewpoint, the evolution of world wide web technology is allocated in several 

versions; Web 0.0, Web 1.0, Web 2.0 and Web.3.0 according to the type and content of internet 

access. Each version here has unique aspects in technology and use of ICT tools. Web 0.0 refers to the 

development of web technology and the first example of the world wide web in 1989 at CERN by Tim 

Berners-Lee. Web 1.0 is described as ‘The Read-Only Web’ and it is the first period of internet since 

1990 and lasted nearly ten years until web 2.0 was developed. In Web 1.0 users can only access and 

read the content of websites with no interaction. It was not possible to make any comment or send 

feedback (Hussain, 2012).  

The second generation of internet was introduced with the name of Web 2.0, a term which was 

suggested by Dale Dougherty in 2004 (O`Reilly, 2005). Web 2.0 made it possible to talk each other on 

internet, comment on anything and contribute to the web. (Jacksi & Abass, 2019). With Web 2.0, 

social environment was integrated in internet as it became possible for users to “interact with each 

other and be involved in the conversation” (Yağcı, 2009: 140). Internet users could create their own 

webpage and update them whenever they want (Bahadır, 2019: 22). As Web 2.0 support collaborative 

interaction and made it possible to share information and document, English teaching and learning 

materials have developed and shared with the use of Web 2.0 technology (Sykes et al., 2008). A lot of 

ICT tools and platforms became available for teachers and learners of English language. “Blogs, 

Wikis, Moodle, Twitter, Facebook, VoiceThread, Storybird, and Voki are some examples of these 

technological tools” (Özdemir, 2013: 26). 
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Figure 2: Web 2.0 Education Tools 

In Figure 2, some of Web 2.0 education tools are given and they can be used in English language 

classes to teach language skills and present the opportunity of practice. It is possible to use these tools 

both in face-to-face language teaching and distance language teaching, both in lessons and after the 

lessons. 

 The third generation of internet is called as Web 3.0 which is the developed form of previous 

technology of Web 1.0 and Web 2.0. According to Berners-Lee, the developer of web technology, 

Web 3.0 is described as “a web of data like a global database” (Berners-Lee, 1998). In Web 3.0, 

computers can understand the type and content of data and it is possible to reach and make meaningful 

connections between available data in a short period of time. In previous technology individuals can 

produce and consume information while connecting with each other. However, with the introduction 

of Web 3.0, applications can connect with each other and transfer information. As the machines’ 

capabilities of thinking and interpreting increases, the data is becoming more understandable and 

reachable which makes humans’ life easier (Gökçearslan, 2011). Additionally, Web 3.0 is bringing 

several innovations in education. Today web is regarded as “the fastest and most common way of 

reaching information” (Gökçearslan, 2011: 2). Today, educational tools that are developed with Web 

2.0 are popular and available in language classrooms. When it is thought that technology field is 

developing with an astonishing speed, Web 3.0 tools will become available for more people in 

language teaching context in the near future with the same way of Web 2.0. We are already seeing 

effective use of tools developed with Web 3.0 technology in language teaching, although they are not 

yet accessible to everyone. Web 3.0 is thought to enrich language teaching by offering more 

interactive learning tools and environments with new technologies such as augmented reality, virtual 

reality, artificial intelligence technology, and metaverse. 

 

Web 3.0 Tools for Language Teaching and Learning 

Augmented Reality 

 Augmented reality is a technology that unites 3D virtual objects and real environment. 

It is possible to add or remove virtual objects to a real environment and add sound to visuals (Azuma, 

1997: 355). “Augmented reality (AR) is an interactive experience that combines the real world and 

computer-generated content. The content can span multiple sensory modalities, including visual, 

auditory, haptic, somatosensory and olfactory” (Wikipedia, 2022a). 
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Figure 3: Application of Augmented Reality Technology 

https://elizborbay.wordpress.com/2017/05/14/augmented-reality-how-we-can-use-it-in-language-

learning/ 

 By adding virtual element, the environment become enriched with audial and visual (3D) 

methods. In augmented reality tools, an object like a page of textbook or a picture can be turned into 

an interactive material by adding motion pictures, videos, sounds to real objects. 

Virtual Reality 

 Virtual Reality technology is based on use of a technological tools to experience a new virtual 

environment free from the existing context. Virtual Reality technology is in use for decades in form of 

simulation platforms such as flight simulation or space simulation so it is not a new technology. 

However, it is expensive and place dependent that made it difficult to access for general use in the past 

but the situation is changing now and it becomes more available day by day. “Virtual reality (VR) is a 

simulated experience that employs pose tracking and 3D near-eye displays to give the user an 

immersive feel of a virtual world. Applications of virtual reality include entertainment (particularly 

video games), education (such as medical or military training) and business (such as virtual meetings)” 

(Wikipedia, 2022b). 

 

 

Figure 4: Application of Virtual Reality Technology 

https://thepienews.com/the-view-from/virtual-reality-a-language-teaching-tool-for-today-and-

tomorrow/ 

 By using a virtual reality glass, it is possible to perform in a different virtual environment with 

real or created personalities. The use of virtual reality technology will facilitate language learning and 

give the opportunity to use language in different context and it will increase learners’ motivation. 

Artificial Intelligence  

 Artificial intelligence is the use of computers and smart devices to collect, analyze, synthesize 

and use of data for specific aims. “Artificial intelligence (AI) is intelligence—perceiving, synthesizing, 

and inferring information—demonstrated by machines, as opposed to intelligence displayed by 

animals and humans. Example tasks in which this is done include speech recognition, computer vision, 

translation between (natural) languages, as well as other mappings of inputs” (Wikipedia, 2022c). 
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Figure 5: Application of Artificial Intelligence Technology 

https://www.freepik.com/premium-vector/isometric-online-language-learning-with-artificial-

intelligence-science-teacher-bot-concept-online-language-school-lifestyle-education-

concept_22955887.htm 

With the use of artificial intelligence technology in language teaching and learning, an application on 

your mobile device can collect information about your language proficiency and present a language 

learning environment which is specialized according to your need, strengths and weaknesses. 

Metaverse 

 Metaverse is related to the creation and use of a virtual world and behaving in this 

environment. “In futurism and science fiction, the metaverse is a hypothetical iteration of the Internet 

as a single, universal and immersive virtual world that is facilitated by the use of virtual reality (VR) 

and augmented reality (AR) headsets. In colloquial use, a metaverse is a network of 3D virtual worlds 

focused on social connection” (Wikipedia, 2022d). 

 

Figure 6: Application of Metaverse Technology 

https://edtechsig.wordpress.com/2022/02/22/metaverse-and-language-learning-preparing-for-an-

immersive-future/ 

On metaverse platforms, a new environment which can be based on real one can be experienced. For 

example, in a virtual language classroom developed on a metaverse platform, it is possible to have 

lessons with instructors and students by using sounds, visuals, actions, icons or fake realities. You can 

behave freely with your ne character that makes you feel comfortable in language learning process. 

CONCLUSION 

Technology plays an important role for teachers and learners and facilitate learning environments. 

With the availability of technology for more individuals, there are a lot of opportunities in language 

teaching and learning environments that makes language instruction easier and enjoyable. One of the 

aims of language teaching is to provide a natural and entertaining educational environment in which 

learners can develop their language skills and technology makes it possible to create learner-friendly 

environments and increase learners’ motivation. Since the first day of web technology, we witness the 

evolution of web technology and its application in language teaching and learning. The use of 

technology in language teaching and learning starting primarily with OHP (over-head-projector) 

devices working with electricity has developed with Web technology. Today, interactive and 

simultaneous language applications are in use in language teaching and learning. 
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Figure 7: Three Generations of Web 

https://esmacalisir.com/2018/01/09/web-1-0-web-2-0-web-3-0-web-4-0-nedir-bu-web/ 

Web 1.0 is described as ‘The Read-Only Web’, Web 2.0 as ‘The Social (Read-Write) Web’ and Web 

3.0 as ‘The Semantic (Read-Write-Execute) Web’ according to their aspects and application. Some of 

Web 3.0 tools such as augmented reality, virtual reality, artificial intelligence and metaverse have 

already been used in language teaching and learning. Using Web 3.0 tools facilitates language learning 

and teaching by giving the opportunity to practice language in different environments. With Web 3.0 

tools, it is possible to integrate more aspects of sense and have the chance to follow a personalized 

learning program. The motivation and attention span of learners will increase possibly. The treat at 

this point is digital divide as the new technology cannot become affordable for each member of the 

society and states cannot present opportunities to close the digital gap in teaching and learning 

environments for people with different socio-economic status. All in all, the aim of this study is to 

raise awareness to the integration of Web 3.0 tools in language teaching and learning process and 

discuss the aspects of Web 3.0 together with potential benefits and threats. 
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XÜLASƏ 

Məqalədə  Azərbaycan dili dərslərində müasir təlim metodları ilə dil qaydalarının öyrədilməsi 

metodikasından bəhs olunur. Azərbaycan dilinin şəxsiyyətin inkişafında və formalaşmasında mühüm 

rolu var. Ana dilinə məhəbbət və ona yiyələnmənin əsası ailədə qoyulur. Şagirdlərdə məktəbdən əvvəl 

ailədə ana dili haqqında ilkin təsəvvürlər formalaşır. Təhsil müssəsində isə daha sistemli və elmi bilik 

səviyyəsində dil qaydaları öyrədilir. Azərbaycan dilinin məktəblərdə tədris olunması uşaqlarda nitq 

mədəniyyətinin inkişafına şərait yaradır. Ana dili fənninin vasitəsi ilə şagirdlər Azərbaycan dilinin səs, 

lüğət tərkibinə bələd olur, dil qaydalarını mənimsəyirlər. Ana dilini mükəmməl öyrənməklə təkcə bu 

fənnin yox, digər fənlərin də tələblərini asanlıqla qarşılayırlar. Kurikulum ölkmizdə tətbiq olunandan 

bəri ibtidai siniflərdə də Azərbaycan dili fənni kurikuluma uyğun tədris olunur. Kurikuluma əsasən 

ana dili fənni üzrə dörd məzmun xətti müəyyən olunub: Dinləyib anlama və danışma, Oxu,Yazı, Dil 

qaydaları. 

 Ümumi təhsilin ibtidai sinif səviyyəsində dil qaydaları məzmun xəttinə aid qaydalar bu cür 

konkretləşdirilir: “Dil qaydaları məzmun xətti dilimizin fonetik, leksik və qrammatik quruluşu ilə bağlı 

minimum bilik və bacarıqların yığcam, sadə qaydalar və aydın şərhlər şəklində şagirdlərə 

çatdırılmasını, orfoqrafiya, orfoepiya və durğu işarələri üzrə zəruri vərdişlərin aşılanmasını təmin edir. 

Şagirdlərin qazandıqları vərdişlər oxu və yazı qabiliyyətinin, rabitəli nitq inkişafının, kommunikativ 

mədəniyyətin formalaşmasına imkan yaradır”.  

 Linqivistik biliklərin mənimsənilməsi şagirdlərin yazılı və şifahi nitq qabiliyyətlərinin inkişafında 

vacib rol oynayır. Bu eyni zamanda nitqin mədəniliyini qavramaq üçün qoyulan tələblərin, fərdi və 

funksional üslubların vacib xüsusiyyətlərinin mənimsənilərək müqayisə olunmasını və təcrübədə tətbiq 

olunmasına zəmin yaradır. Dil qaydaları məzmun xətti ana dilində qaydaların öyrənilməsində proqram 

rolunu oynayır. Müəllim artıq şagirdlərin tədris ilinin sonunda yiyələnməli olduğu bacarıqları öncədən 

bilir. 

Açar sözlər:  müasir təlim metodları, dil qaydaları, məzmun xətti, linqivistik biliklər, ümumi təhsil 

 

ABSTRACT 

The article deals with the methodology of teaching language rules with modern teaching methods in 

Azerbaijani language classes. The Azerbaijani language has an important role in the development and 

formation of personality. The basis of love and mastery of the mother tongue is laid in the family. 

Before school, students form their initial ideas about the mother tongue in the family. In the educational 

institution, language rules are taught at a more systematic and scientific level. Teaching the Azerbaijani 

language in schools creates conditions for the development of children's speech culture. Through the 

https://orcid.org/0000-0001-8664-4912


6th INTERNATIONAL EDUCATION AND INNOVATIVE SCIENCES CONGRESS 

(November 24-25, 2022 / Burdur Mehmet Akif Ersoy University) 
 

778 

subject of mother tongue, students become familiar with the sounds and vocabulary of the Azerbaijani 

language and learn the rules of the language. By learning the mother tongue perfectly, they easily meet 

the requirements of not only this subject, but also other subjects. Since the introduction of the 

curriculum in our country, the subject of the Azerbaijani language has been taught in accordance with 

the curriculum in primary classes. According to the curriculum, four content lines have been defined for 

the subject of the mother tongue: Listening, speaking, reading, writing and language rules. 

The rules related to the content line of the language rules at the primary school level of general 

education are specified as follows: "The content line of the language rules is to convey to students the 

minimum knowledge and skills related to the phonetic, lexical and grammatical structure of our 

language in the form of concise, simple rules and clear explanations, spelling, orthography and 

punctuation provides inculcation of necessary habits. The habits acquired by students enable the 

formation of reading and writing ability, communicative speech development, communicative culture. 

The acquisition of linguistic knowledge plays an important role in the development of students' written 

and oral speech abilities. At the same time, it creates a foundation for learning and comparing important 

features of individual and functional styles and applying them in practice. The language rules content 

line serves as a program for learning rules in the native language. The teacher already knows in advance 

the skills that the students should master at the end of the school year. 

Key words:  modern teaching methods, language rules, content line, linguistic knowledge, general 

education 

 

GİRİŞ 

    Azərbaycan dilinin şəxsiyyətin inkişafında və formalaşmasında mühüm rolu var. Ana dilinə 

məhəbbət və ona yiyələnmənin əsası ailədə qoyulur. Şagirdlərdə məktəbdən əvvəl ailədə ana dili 

haqqında ilkin təsəvvürlər formalaşır. Təhsil müssəsində isə daha sistemli və elmi bilik səviyyəsində dil 

qaydaları öyrədilir. Azərbaycan dilinin məktəblərdə tədris olunması uşaqlarda nitq mədəniyyətinin 

inkişafına şərait yaradır. Ana dili fənninin vasitəsi ilə şagirdlər Azərbaycan dilinin səs, lüğət tərkibinə 

bələd olur, dil qaydalarını mənimsəyirlər. Ana dilini mükəmməl öyrənməklə təkcə bu fənnin yox, digər 

fənlərin də tələblərini asanlıqla qarşılayırlar. Kurikulum ölkmizdə tətbiq olunandan bəri ibtidai 

siniflərdə də Azərbaycan dili fənni kurikuluma uyğun tədris olunur. Kurikuluma əsasən ana dili fənni 

üzrə dörd məzmun xətti müəyyən olunub.  

Dinləyib anlama və danışma 

Oxu 

Yazı 

Dil qaydaları [1]. 

ARAŞDIRMA 

 

  Məlumdur ki, şagirdlər 1-ci sinifdən etibarən linqvistik bilikləri mənimsəməlidirlər. Bu iş məhz “Dil 

qaydaları” məzmun xəttinin öhtəsinə düşür. 

1-ci sinifdə şagird: 

səsləri və hərfləri adlandırır, onları fərqləndirir; 

sait və samit səsləri tanıyır; 

sözləri hecalara ayırmağı bacarır; 

kiçik və böyük hərfləri fərqləndirir; 

əlifba sırasını əzbər bilir; 

tək və cəm anlayışlarını izah edir; 
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əlamət, ad, hərəkət ifadə edən sözləri tanıyır; 

cümləni əsas əlamətlərinə görə sadalayır; 

cümlənin məqsəd və intonasiyaya görə növlərini fərqləndirir [1]. 

2-ci sinifdə şagird: 

dinlədiyi fikirlə bağlı münasibətini əsaslandırır; 

müşahidə etdikləri, eşitdikləri, oxuduqları haqqında danışığında, dioloji nitqində vəziyyətə uyğun gələn 

nitq etiketlərindən, mimika və jestlərdən istifadə edir; 

mətnlərdəki əks və yaxınmənalı sözləri fərqləndirir, frazeoloji birləşmələrin mənasını izah edir; 

kiçikhəcmli mətnləri sürətli və düzgün oxuyur, əsas fikrə münasibət bildirir, mətni hissələrə ayırır, bədii 

mətni janrlara görə fərqləndirir; 

orfoqrafiya və hüsnxət qaydalarına əməl etməklə müşahidə və ilkin fikirlər əsasında kiçikhəcmli inşa və 

əməli yazılar yazır; 

sait və samiti fərqləndirir, sözlərin sətrdən-sətrə keçirilməsi, böyük hərflə yazılması qaydasını tətbiq 

edir; 

sözlərin yazılış və deyilişini fərqləndirmək üçün lüğətlərdən istifadə edir[1]. 

3-cü sinifə şagird: 

zəruri dil qaydalarını mənimsədiyini nümayiş etdirir; 

sait və samit səsləri fərqləndirir; 

sözlərin sətrdən-sətrə keçirilmə qaydalarını tətbiq edir; 

sözlərin böyük hərflə yazılışına dair qaydaları yerinə uyğun tətbiq edir; 

sözləri mənasına görə qruplaşdırır; 

cümlələrdə durğu işarələrindən istifadə edə bilir [1]. 

4-cü sinifdə şagird: 

sadə formada fonetik təhlil aparır; 

rast gəldiyi yeni sözlərin yazılışına dair qaydaları müəyyən etmək üçün sorğu kitabları, lüğət və 

kataloqlardan istifadə edir; 

cümlədə cəm şəkilçisindən istifadə edə bilir; 

köməkçi nitq hissələri ilə əsas nitq hissəsini fərqləndirə bilir; 

cümlədə baş və ikinci dərəcəli üzvlərin rolunu müəyyən edir; 

cümlə və onun növləri ilə bağlı təqdimatlar edə bilir [6,s.31-32]. 

  Azərbaycan dili fənninin tədrisində qarşıya qoyulan əsas məqsəd şagirdlərə dil qaydalarının 

mənimsədilməsidir. Dil qaydalarının öyrədilməsində ən səmərəli üsul kimi müasir təlim metodlarından 

istifadə olunur.  Ayrı-ayrı bölmələrin öyrədilməsində fərqli metodlardan istifadə oluna bilər. Dil 

qaydaları məzmun xətti Azərbaycan dilində qaydaların öyrənilməsində proqram rolunu oynayır. 

Müəllim artıq şagirdlərin tədris ilinin sonunda yiyələnməli olduğu bacarıqları öncədən bilir.  

İbtidai siniflərdə ən çox bəhs olunan və şagirdlər üçün ən maraqlı  bölmə morfologiyadır. Bildiyimiz 

kimi, morfologiya nitq hissələrindən bəhs edir. Şagirdlər bu bölmə ilə bağlı dil qaydalarını hələ təlimin 

birinci mərhələsində öyrənməyə başlayırlar. Bu dövr savad təlimi dövrü adlanır. Bu mərhələdə şagirdlər 

şifahi nitq bacarıqlarından istifadə etməklə təqdimat edir, şəkillər üzərində işləyir, sözlərin müxtəlif 

funksiyalar yerinə yetirdiyinin şahidi olurlar. Bu təcrübələrə əsasən dərk edirlər ki, müxtəlif sözlər 

birləşərək cümləni əmələ gətirir. İlk dərsdə şagirdlər tanışlıq mərhələsini keçirlər və istifadə etdikləri 

sözlər kim? sualına cavab verir. Şagirdlər kitabdakı şəkilləri adlandırarkən kim və nə suallarından 
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istifadə edirlər. Növbəti dərslərdə qayda davam etdirilir. Nəticədə şagirdlər əşyaların kim? Və ya nə? 

sualına cavab verməsini nümunələr vasitəsi ilə mənimsəyirlər. 

 Nəzərə almaq lazımdır ki, dərs vəsaitində əlamət bildirən sözlərin öyrədilməsi üçün verilən tapşırıqlar 

çətin olduğundan bütövlüklə yerinə yetirilməsi qeyri-realdır. Müxtəlif məzmunda verilən şəkillərdə 

tapılması tələb olunan suallar həddən artıq qəliz olduğundan onun həlli 1-ci siniflərin imkanları 

daxilində olmur. Bu baxımdan da belə tapşırıqlar verilərkən müəllim çalışmalıdır ki, istiqamətverici 

suallardan istifadə etməklə şagirdlərin yükünü xəfiflətsin. Mənasına görə söz qrupları 1-ci siniflərdə 

tədris ili boyunca davam etdirilir. Bu iş hər bir hərfin və ya səsin öyrədilməsi prosesində təkrarlanır. 

Öyrənənlər dərs vəsaiti boyu verilən şəkilləri adlandırmağa, əlamətini tapmağa davam edirlər. 

  İkinci sinifdə morfologiya   üçüncü bölmədən başlayır. Bu bölmədə söz və onun mənasından bəhs 

olunur. Mövzu ilə bağlı ilkin bilik kimi girişdə belə bir məlumat verilir. Sonra şagirdlərə  nümunə üçün 

tərkibində say, əlamət, hərəkət bildirən sözlər olan cümlə verilir və onlar sözlərin hansı suala cavab 

verdiyini və nə ifadə etdiyini (ad, əlamət, hərəkət, say) müəyyən edirlər[10,s. 12]. 

Məsələn: “Balaca bacım beş qırmızı alma almışdı”. Bu cümlədə... 

balaca hansı? sualına cavab verir və əlamət bildirir. 

bacım kim? sualına cavab verir və ad bildirir. 

beş neçə? sualına cavab verir və say bildirir. 

qırmızı necə? sualına cavab verir və əlamət bildirirr 

alma nə? sualına cavab verir və ad bildirir. 

almışdı nə etmişdi? sualına cavab verir və hərəkət bildirir. 

  Burada sözlərin məna qrupları haqqında ümumi məlumat verilmişdir. Sonra hər bir məna qrupu geniş 

şəkildə tədris ediləcəkdir. Öyrənənlər ad bildirən sözləri dərk etdikdən sonra onlar üçün yeni dil 

qaydalarını mənimsəmək çətin olur. Canlı və cansız əşya bildirən müəllim və qələm sözləri kim? və nə? 

suallarına cavab verir. Əvvəlki nümunədə şagirdlər başqa məna qrupuna aid olan sözləri müşahidə 

etmişdilər. Bu səbəbdən də şagirdlərin təfəkkürlərində biliklərin dəqiqləşməsi üçün “digər məna 

qrupuna daxil olan sözlər ad bildirən sözlərlə bağlı olur” fikri bir daha təsdiqini tapır. 

 

TAPINTILAR 

Elmi terminləri başa düşmək ibtidai sinif şagirdləri üçün olduqca çətin olduğundan nitq hissələri onlara 

mənasına uyğun adlarla başa salınır.   Üçüncü sinifdən etibarən, nitq hissələri elmi adlarla izah edilir. 

İsim əşyanın adını bildirən söz kimi, sifət əşyanın əlamətini bildirən söz kimi, say əşyanın sayını 

bildirən söz kimi, feil əşyanın hərəkətini bildirən söz kimi və s. izah edilir. Birinci və ikinci sinifdə 

şagirdlərə incəlikləri izah etmək onlarda çaşqınlıq yardacağına və tədris yükünü artırıb keyfiyyəti aşağı 

salacağına görə əşyanın əlamət bildirməsi həm zərfə həm sifətə aid edilir. Amma dərslikdə sifət başlığı 

altında öyrədilən mövzu göründüyü kimi təkcə sifətləri nəzərdə tutur.  Bunu ayırd etmək üçün müəllim 

mütləq sifətlə ismin oxşar cəhətlərini şagirdlərə izah etməlidir.   

  Sifətə aid dil qaydalarının birinci və ikinci siniflərdə öyrədilməsindən biraz geniş formada  danışmaq 

istərdik. Birinci siniflərdə sifətin tədrisinə əlifbaya hazırlıq mərhələsində başlanılır. Öyrədənin yardımı 

ilə uşaqlar elə ilk mövzudan əşyaların sifətin hansı məna qrupuna aid olduğunu öyrənir və yadda 

saxlayırlar. Bu mövzuda müəllimlərin ən böyük köməkçisi şəkillərdir. Şagirdlər şəkillərə sual verərək 

onun sifətə aid xüsusiyyətini təyin edirlər. 

  Müəllim bütün tədris prosesinin yaradıcı siması olsa belə, oxumağı və yazmağı bacarmayan, bilikləri 

qrafik və şəkillərdəki işarələrin köməyi ilə əldə edən şagirdlərin bu mərhələdə müəllimin zəngin 

təcrübəsinə və fasiləsiz əməyinə eytiyacı var. 

Dərs prosesində şəkillərlə işləyən zaman müxtəlif motivasiya formalarından istifadə olunur. Onlardan 

birini göstərək: 



6th INTERNATIONAL EDUCATION AND INNOVATIVE SCIENCES CONGRESS 

(November 24-25, 2022 / Burdur Mehmet Akif Ersoy University) 
 

781 

Fasilitator-müəllim  kitabdakı şəkli göstərir və soruşur: 

Şəkilə baxanda nə görürsünüz? 

Şəkildə bağça və qız görürük 

Gəlin qıza hər hansı bir ad qoyaq?  

Şagirdlərin razılığı ilə ən sevilən ad seçilir və qıza Lalə adı verilir 

 

Lalə bağçada nə edir? 

Lalə gülləri sulayır 

Güllər hansı rəngdədirlər? 

Güllər sarı, qırmızı, bənövşəyi rəngdədirlər. 

   Beləcə dərslikdəki başqa şəkillərə də suallar verilərək onları bir-birindən ayıran əlamətlər aşkara 

çıxarılır. Məsələn şagirdlər “t” hərfinin və səsinin öyrədilməsi vaxtı təmiz, təzə paltar, tərs adam, 

tüstülü baca və s, “n” hərfinin və səsinin öyrədilməsi vaxtı nəm, qanlı köynək, nanəli konfet və s. 

başqa hərflərin öyrədilməsi zamanı gözəl qız, göy çəmən, gülən adam və s. sözlərin tərkibində əlamət 

və keyfiyyət bildirən sözləri ayırd etməyi bilir, sifətə aid bilgilərini yetərincə genişləndirirlər. Bu nitq 

hissəsi ilə bağlı dil qaydalarının öyrədilməsi sonrakı məşğələlərdə də davam etdirilir. Verilən şəkillərə 

baxaraq şagirdlər söhbətin nədən getdiyini, şəklin hərəkətə yoxsa əşyaya aid olduğunu ayırd edə 

bilirlər.  

Şəkillər üzərində əlamət bildirən sözlərin öyrədilməsi Əlifba təlimi dövründə də davam etdirilir. Bu 

məqamda xüsusi vurğulamaq vacibdir ki, rənglər əlamət bildirən sözlərin böyük bir hissəsini təşkil 

etdiyinə görə onların semantikası üzərində dayanmaq çox əhəmiyyətlidir. Dərsliklərdə verilən iki 

şəhərin fərqli zamanlardakı görüntüsü vasitəsi ilə şagirdlər həm həmin şəhər haqqında maraqlı məlumat 

əldə edirlər, həm də bir neçə əlamət bildirən sözün tapılması tələb olunur ki, bunu da sxemlərə və 

şəkillərə baxmaqla müəyyən etmək mümkün olur. 

 

NƏTİCƏ 

Beləliklə, bu nəticəyə gəlirik ki, şagirdlər 1-ci sinfin sonunda sifəti digər nitq hissələrindən fərqləndirir, 

sözün hansı suallara cavab verdiyini yadda saxlayır, sifətlə ismin əlaqəsini dərk edirlər. Sifətlərin leksik 

mənalarının ilkin təsəvvür edirlər. Rəng bildirən, dad bildirən, keyfiyyət bildirən, ölçü bildirən sözlərə 

aid nümünələr gətirməyi öyrənir. Və bu sözlərin vasitəsi ilə cümlələr qurmağı bacarır.  

2-ci sinifdə dil qaydalarının mənimsədilməsi üçün çox az vaxt (cəmi 2 saat) ayrılsa da, bu pillədə 

şagirdlər əvvəlki ildə öyrəndikləri sifətə aid bilikləri genişləndirirlər. Bu mərhələdə öyrənənlər bu nitq 

hissəsinin sadə tərifi, eyni zamanda hansı suallara cavab verməsi ilə tanış olurlar, onu dərk edirlər və 

onu nitqlərində (yazılı və şifahi) başqa sözlərdən ayırmağı bacarırlar. Birinci dərsdə sifət haqqında 

başlıca məqsəd aşağıdakı kimi müəyyənləşdirilmişdir: 

Sifəti tədris edərkən müəllim motivasiya məqsədi ilə bir-birinə oxşayan 2 bina şəkli göstərib 

şagirdlərdən soruşur.(bu şəkillər forma, rəng, ölçü baxımından fərqlənir) 

-Sizin fikrinizcə verilən şəkillər bir-birindən nəyə görə fərqlənir? 

Uşaqlar gördükləri fərqləri sayır, uyğun gələn sualları verirlər. Bununla yanaşı şagirdlər qeyd edirlər ki, 

binalardan biri düzbucaqlı digəri isə kvadrat şəklindədir, binalardan biri hündür digəri isə alçaqdır, 

binalardan biri yaşıl digəri isə çəhrayı boyanıb. Müəllimin vasitəsi ilə şagirdlər başa düşürlər ki, 

saydıqları fərqlər sırf əlamət bildirən sözlərdir. Daha sonra tədqiqatın sualını müəyyənləşdirirlər. 

Əşyalar bir-birindən nəyinə görə fərqləndirilir? 
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Qrup işi aparılaraq dörd qrupdan hər birinin apardığı tədqiqat müəyyən edilir. 

Birinci qrup: 

Təqdim olunan əşyanın əlamətini yazır və ayrı ayrılıqda cümlədə işlədir. Bu zaman şagirdlərə elə sözlər 

seçilib verilməlidir ki, onların daha öncədən həmin sözlər haqqında anlayışları olsun. Sonra həmin 

sözlər dörd cümlədə işlədilir. 

Yaşıl alma insan sağlamlığı üçün faydalıdır 

Göydə çoxlu ağ bulud topalaşmışdı 

Yazda şaftalı ağacı çəhrayı çiçəklər açır 

Bənövşəyi mənim ən sevdiyim rəngdir 

İkinci qrup: 

Bu rənglərə uyğun gələn tanıdığınız əşyaları qeyd edin. 

Çəhrayı- don, qələm, gül 

Ağ- çiçək, daş, köynək 

Göy- qapı, səma, kitab 

Qara- toyuq, ayaqqabı, dəftər, tülkü 

Bu sözlərdən ikisini cümlədə işlədin 

Ayaqqabı ayağımı sıxırdı. 

Kitab 324 səhifədən ibarətdir 

Üçüncü qrup: 

Şəkildə verilən əşyaların əlamətlərini yazın 

Qapı- düzbucaqlı, böyük, sarı 

Ağac- hündür, yaşıl, yarpaqlı 

Qazan- balaca, qırmızı, yumru 

Gül- ağ, tikanlı, təzə 

Dördüncü qrup: 

Verilmiş mətndəki sözlərdən sifətləri seçir və sual verir, həmin sözün sinonimlərini tapırlar. Məsələn; 

səma-göy, toyuq-cücə, qara-siyah, balaca-xırda-kiçik, yumru-girdə, təzə-tər-yeni, hündür-uca və s. 

Daha sonra isə müasir dərsin mərhələlərindən olan məlumat mübadiləsi aparılır, qruplarla aparılan işin 

nəticəsi bütün şagirdlər tərəfindən yoxlanılır və şagirdlər lazım olarsa əlavələr edir. Bu mərhələdən 

sonra dərs dərslikdə sifətə aid verilən çalışmalarla davam etdirilir. Sonda öyrənənlərə aydın olur ki, 

sifət çox geniş anlayışdır və əşyaların əlamətlərinin bildirir, əşyaların bir-birinə oxşar və ya fəqli 

xüsusiyyətlərini ayırd etmək üçün mühüm cəhətdir. Əlamət bildirən sözlər məna qruplarına bölünür. 

Həmin qruplar aşağıdakılardır: 

Ölçü bildirən sifətlər (böyük, balaca) 

Dad bildirən sifətlər (acı,şirin) 

Keyfiyyət bildirən sifətlər (yaxşı, pis) 

Rəng bildirən sifətlər (yaşıl, qırmızı, sarı) 

Qoxu bildirən sifətlər (ətirli, tünd,) 

Forma bildirən sifətlər (yumru, uzunsov) 
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Sifət isim ilə məna-qrammatik cəhətdən rabitəli olur. Əlamətbildirən sözlər necə?, nə cür?, hansı?, 

suallarından yalnız birinə cavab olur. Sifətə aid əvvəlcədən öyrənilən biliklər genişləndirilir və 

bərkidilir. Bu dərsdə məqsədə çatmaq üçün şagirdlərin lazım olan resurslarla təmin olunması vacibdir. 

Say elə bir mövzudur ki, bu haqda biliklərə şagirdlər məktəbəqədər yaşlardan sahib olurlar. Ona görə 

də ikinci siniflər bu mövzunu öyrənərkən onu qavramaqda çətinlik çəkmirlər. Sayı öyrənərkən şagirdlər 

onu başqa nitq hissələrindən seçməyi, ona sual verməyi bacarır və dərk edirlər ki, say əşyanın miqdarını 

və sırasını bildirir və neçə?, nə qədər?, neçənci?, suallarından birinə cavab olur. Sonra isə verilən nəzəri 

biliklərlə yanaşı,  praktik  çalışmaların həlli həyata keçirilərək şagirdlərdə müəyyən bacarıqlar 

formalaşdırılır. 
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ÖĞRETMEN ARAŞTIRMALARI SÜRECİNİN İNCELENMESİ: EYLEM ARAŞTIRMASI 
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EXAMINATION OF TEACHER RESEARCH PROCESS: EXAMPLE OF ACTION RESEARCH 
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Teachers play an important role in ensuring that educational practices are qualified and in line with the 

needs and levels of students. "Teacher Research" is qualitative research that systematically and 

reflectively examines how teaching in a classroom or a whole school affects student learning. Teacher 

researchers act as participants and observers while simultaneously conducting research in their 

classrooms in a systematic, reflective and collaborative manner. Along with this dual role, teacher 

researchers' duties require various roles in the research process and working with a research team 

during the research process. It is inevitable for teachers to communicate and cooperate effectively with 

research team members. It is of great importance that the process in which it assumes different roles is 

planned and carried out effectively and has scientific-based elements. 

“Case Study”, which is an ethnographic research method, and “Action Research”, which is one of the 

qualitative research methods, are used in teacher research. In this study, a teacher research conducted 

with hearing-impaired university students will be presented by considering the steps of the teacher 

research process. 

In this respect; to provide information and raise the awareness of school administrators and teachers 

with in-service training, to support and encourage them to participate in existing projects, to develop a 

school environment that will ensure the establishment of a research culture, to provide the support 

needed by teacher researchers who plan research, to foresee problems that may arise in the research 

process and to take necessary precautions would be a few of the first steps that can be taken. In 

addition, in undergraduate and graduate education, it is another suggestion to teach prospective 

teachers the skills of being a researcher in their classrooms and to offer courses that require them to 

carry out action research projects. 

Key Words: Teacher research, action research, education of the hearing impaired. 

 

Öğretmenlik, öğretmen adaylarının lisans düzeyindeki eğitimleriyle başlayıp tüm meslek yaşamları 

boyunca devam eden bir eğitim sürecidir. Öğretmen adaylarının eğitimleri sırasında ihtiyaçlarına tam 

olarak odaklanmak, öğrenmelerini, gelişimlerini ve nitelikli öğretmen olmanın kalıcılığını olumlu 

yönde etkilemektedir. Mesleğe başladıktan sonra da, alınan eğitimler ve çalışmalar önem taşımaktadır. 

Mesleğe başlamış öğretmenlerin, daha etkili öğretmen olmaya yönelik eğitimleri hizmet-içi eğitim 

(okul temelli mesleki gelişim çalışmaları) ve bireysel çalışmalar olarak ikiye ayrılmaktadır. 

Öğretmenlerin bireysel çabaları okul içerisinde sürdürülebilir değişim için gerekli olmakla birlikte, tek 

başına yeterli görülmemektedir. 

Eğitim alanında çalışan öğretmen ve araştırmacılar, a) geleneksel öğretmenler, b) eğitim 

araştırmacıları (akademisyenler) ve c) öğretmen araştırmacılar (Teacher Researcher) olmak üzere üç 

başlık altında toplanmaktadır (Mac Lean ve Mohr, 1999; Stremmel, 2007). Geleneksel bir ‘öğretmen’, 

‘eğitim araştırmacısı’ ile ‘öğretmen araştırmacı’ arasında farklılıklar bulunmaktadır. Geleneksel bir 

öğretmen öğrencilerine derslerini anlatır, ödevleri kontrol eder, öğrencilerini değerlendirir ve 

müfredatı takip ederken öznel bilgilerini kullanır. Sorular geliştiren ve bu sorular etrafında çalışmalar 

tasarlayarak, okullarda araştırma yapan eğitim araştırmacıları objektif olarak kabul edilir. Bununla 
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birlikte öğretmenler, geleneksel eğitim araştırmalarının ihtiyaçları ile doğrudan ilgili olmadığını, 

araştırma sonuçlarının sınıflarında yaşadıkları sorunlara yardımcı olmayacak şekilde yazıldığını ve 

çoğu zaman araştırma faaliyetinin dışında kaldıklarını hissettiklerini belirtmişlerdir (Stremmel, 2007). 

Geleneksel araştırmalardan farklı olarak, öğretmen araştırmaları sınıfın gerçek bağlamında, 

öğretmenin sesini iletebilmesi, öğretmenlerin ve araştırmacıların geleneksel açıklamalarını 

değiştirmesi nedeni ile dikkat çekicidir (Bauman ve Duffy, 2001; Mac Lean, ve Mohr, 1999; 

Stremmel, 2007).  

Yurdumuzda öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik araştırmaların: öğretmen adaylarının, 

öğretmenlik mesleğine ve kendi yeterliklerine ilişkin tutum ve algıları; uygulamalar konusunda 

öğretmen adaylarının, öğretim elemanlarının ve uygulama öğretmenlerinin algıları; öğretmen eğitimi 

programlarına ilişkin analizler ve öğretmen eğitimi süreçlerinin, öğretmen adaylarının bilgi, beceri ve 

tutumu üzerindeki etkileri üzerine yoğunlaştığı görülmektedir (Yıldırım, 2013). Bu tür araştırmalar, 

dışarıdan bir bakış açısı ile gerçekleştirilmiş araştırmalardır (Cochran-Smith ve Lytle 1993).  

Öğretmen rolünün yeniden tanımlandığı öğretmen araştırmaları (MacLean ve Mohr, 1999) ise 

öğretmenlerin, öğretme ve öğrenmeyi anlama amacıyla kendi okul veya sınıflarında yürüttükleri 

araştırmalardır (Zeichner, 1999). Öğretmen araştırmaları, özellikle erken çocukluk dönemi ve özel 

eğitimde, ihtiyaç duyulan konular hakkında benzersiz bir şekilde içeriden bir bakış açısı sağlamaktadır 

(Henderson, Meier, Perry ve Stremmel, 2012; Mohr ve diğ., 2004).  

 

Öğretmen Araştırmaları 

Öğretmen araştırmaları, bir sınıf veya tüm okulda gerçekleştirilen öğretimin, öğrencinin öğrenmesini 

nasıl etkilediğinin sistematik ve yansıtmalı bir şeklide sorgulandığı nitel araştırmalardır (Cochran-

Smith ve Lytle, 1993; Mills, 2003). Öğretmenler tarafından tasarlanan ve başlatılan mesleki gelişim 

araştırmalarıdır (Henderson, Meier, Perry ve Stremmel, 2012; Henson, 2001; MacLean ve Mohr, 

1999). Öğretmen araştırmaları okul çapında planlama ve değerlendirme çalışmalarında önceliklerin 

belirlenmesinde rol oynarken mesleğin öğretme-öğrenme ile ilgili sürecine, bilgi birikimine katkı 

sağlamaktadır.  

Sınıflarını araştıran öğretmenler, gördüklerini ve yaşadıklarını anlamak için sistematik gözlem ve 

yansıtmalar yaparlar. Öğretmen araştırması sistematiktir, çünkü araştırma sürecinde öğretmenler belirli 

prosedürleri izler ve sürecin her adımını dikkatlice belgelerler. Yansıtma ise, öğretmenin sınıfında 

yaşananları amaçlı bir şekilde; kişisel, teorik ve kültürel olarak öğrenilmiş görme biçimlerine ve 

kişisel temel değerlere dayanan kendi yorumsal bakış açısı ile incelemesidir (Bullough ve Gitlin, 

2001). Öğretmen araştırmacıların keşfettiği sorular, yansıtmalar ve çözümleri kendi sınıflarına özgü 

olsalar da, öğretmenlerin belirli konuları teorileri ile ilişkilendirebilmelerini sağlar; bu nedenle, 

öğretmen araştırmaları, teori ile uygulamaları arasındaki boşluğu doldurmaktadır (Johnson, 2002; 

Stremmel; 2012). 

Öğretmen araştırmacılar sistematik, yansıtmalı ve işbirlikli bir şekilde eş zamanlı olarak kendi 

sınıflarında araştırmalar yaparken katılımcı ve gözlemci olarak hareket ederler. Öğretmen 

araştırmacıların bu ikili rolle birlikte, araştırma sürecindeki görevlerinin ana başlıkları şunlardır 

(Henderson, Meier, Perry ve Stremmel, 2012; Mac Lean ve Mohr, 1999):  

Sınıflarında öğretme ve öğrenme konusundaki meraklarına dayalı araştırma soruları geliştirme 

Araştırma yöntemini belirleme 

Araştırma ekibini oluşturma 

Verilerin toplanması, analizi ve raporlaştırma  

Bulgu ve sonuçların meslektaşlar ve eğitim topluluğunun üyeleriyle paylaşılması 
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Araştırma Ekibi 

Öğretmen araştırmaları, bir uygulama topluluğunun parçası olan bireyler tarafından üstlenilen bir 

süreçtir. Bu topluluğun içerisinde bireyler, sahip oldukları bilgi ve deneyimlere göre farklı roller 

üstlenmektedirler. Öğretmen araştırmaları, bilimsel temelli araştırmalar konusunda istekli, deneyimli 

öğretmen veya akademisyenlerin liderliğinde gerçekleştirilmektedir (Cochran-Smit ve Donnel, 2006; 

Mac Lean, ve Mohr, 1999; Mohr ve diğ., 2004; Stremmel, 2007). Araştırma ekibinde; okul yönetimi, 

araştırma lideri, öğretmen ve alan uzmanları yer almaktadır.  

Araştırmaya katılan tüm katılımcılar arasında iş birliğinin sağlanabilmesi ve ilişkilerin sağlıklı bir 

şekilde gerçekleşmesi için destekleyici olunmalıdır. Karşılıklı ilişkilerin sağlıklı gerçekleşmesi, uygun 

okul ortamının sağlanmasında önem taşımaktadır. Araştırmaların etkili olması tüm katılımcıların 

araştırma sürecinde, eşit ve tam ortaklar olarak görülmeleri ile ilişkilidir. Tüm bu koşulların 

sağlanmasında hem okul yönetiminin hem de araştırma liderinin çaba göstermesi ve bu çabanın 

belirgin olması önem taşımaktadır (Bickel ve Hattrup, 1995). Araştırma ekibinde yer alan her bir 

araştırmacının farklı rol ve sorumlulukları bulunmaktadır.  

Okul yönetimi. Okul yönetiminin; öğretmen araştırmalarının öğrencilere, okula ve öğretmenlerin 

mesleki gelişimlerine çok yönlü katkılarının bulunduğuna ilişkin farkındalığı önem taşımaktadır 

(Mohr ve diğ., 2004). Okul yönetimi aynı zamanda araştırma izinlerinin alınması, toplantılar için 

fiziksel ortamın sağlanması, uygun okul ikliminin oluşturulması gibi konularda rol oynamaktadır. 

Öğretmen araştırmalarının okul yönetimi tarafından desteklenmesi okulda bir araştırma kültürünün 

yaratılması ve sürdürülmesine yardımcı olur. Bu şekilde, okul yönetimi değişse bile kalan personel ile 

araştırmalara devam edilebilmesi sağlanabilir (Henderson, Meier, Perry ve Stremmel, 2012; Mohr ve 

diğ., 2004).  

Okul yönetimi ile araştırma lideri arasında kurulan ilişkinin gelişen güvene dayalı olması bir diğer 

önemli noktadır. Bu şekilde, araştırma sürecinde birbirlerine tam destek vermeleri sağlanabilir. Mohr 

ve diğ. (2004), çalışmalarında okul yöneticilerine, okullarının gelişimlerinde etkili olan öğretmen 

araştırmalarına yönelik olarak aşağıdaki önerilerde bulunmaktadırlar: 

Okullarında öğretmen araştırmalarını cesaretlendirme ve konu ile ilgili hizmet-içi eğitimler sağlama 

Öğretmen araştırmacıların, araştırma becerilerini geliştirme ve araştırma sonuçlarını uygulamaları 

konusunda cesaretlendirme 

Öğretmen araştırmalarının bulgularını okullarındaki diğer sınıflarında uygulama 

Araştırma sürecinde toplantılar için akademik takvimde planlamalar yapma 

Araştırma sonuçlarının diğer öğretmenlerle paylaşılması için zaman ve ortam sağlama 

Araştırma sonuçlarının sözlü ve yazılı olarak yayımlanmasını destekleme 

Araştırma lideri. Öğretmen araştırmalarında, araştırma liderliği, akademisyenler veya bilimsel 

temelli araştırmalara ilgi duyan, bilgi ve deneyimi olan araştırmacı öğretmenler tarafından 

gerçekleştirilmektedir. Öğretmen araştırmacıların rolleri genel bir şekilde; meraklarına dayalı 

araştırma soruları geliştirmek, araştırma yöntemlerini araştırmak, araştırma ekibini belirlemek, 

sistematik veri toplamak, verileri metodolojiye uygun bir şekilde analiz etmek, raporlaştırmak ve 

yayımlamak olarak sıralanabilir. Ancak öğretmen araştırmasında, araştırma lideri olan bir öğretmenin 

rolleri daha da artmaktadır. Örnek olarak, tüm araştırma sürecinin planlanması, okul içerisinde 

araştırmaya katılacak diğer öğretmenler için iletişim ağı oluşturma, öğretmen araştırmaları hakkında 

okul yönetimi ve diğer öğretmenlere mesleki gelişim sağlama ve okullarındaki bir grup araştırmacı 

öğretmene liderlik etme, araştırma sonuçlarını okullarında, bilimsel toplantı veya dergilerde 

yayımlamayı sıralayabiliriz. Araştırma liderinden, tüm bunları yaparken aynı zamanda araştırma 

ekibinde yer alan diğer araştırmacıların öğrenmelerini de kolaylaştırması beklenmektedir.   

Araştırma liderleri, öğrencilerine nasıl daha etkili öğretmenlik yapacaklarına yönelik sorular soran, 

araştırma sonuçları ile okul programlarına katkı sağlayan, mesleki gelişimi için çaba gösteren 

öğretmenlerdir. Araştırma yaptıkları grubun içinde etkileri kaçınılmazdır, ancak kendilerini bir otorite 



6th INTERNATIONAL EDUCATION AND INNOVATIVE SCIENCES CONGRESS 

(November 24-25, 2022 / Burdur Mehmet Akif Ersoy University) 
 

787 

veya bir güç olarak görmemelidirler (Mohr ve diğ., 2004). Diğer öğretmenler de, araştırma sonrası 

süreçte kendi sınıflarında öğretmen araştırmalarına yönelmişler ise araştırma liderliğini yapmıştır 

diyebiliriz. 

 Araştırma sürecinde iletişimin sağlanması. Öğretmen araştırmaları doğası gereği bir ekip ile 

gerçekleştirilmektedir. Araştırma ekibinin belirlenmesinin ardından araştırma süreci içerisinde; ders 

planları ve yansıtmalı değerlendirmeler, ders materyallerinin paylaşımı, ekip üyelerinin görüşlerinin 

paylaşılması, uygulamaların ve bir sonraki dersin planlanması, uygulanan öğretimin süreçte sürekli 

değerlendirmelerinin paylaşımı gibi konularda iletişim kurulması gerekliliktir. Planlanmış toplantılar 

dışında sözü edilen verilerin, derste yaşanan özel durumların veya öğrenci davranışının anlık 

paylaşımları; e-posta, telefon, Whats-up gibi iletişim araçları veya kayıt altına alma koşulu ile birebir 

veya daha fazla ekip üyesinin katıldığı spontan toplantılar gerçekleştirilebilir. Araştırmalar sırasında 

oldukça kritik bir rolü olan bu iletişim yöntemlerinin önceden belirlenmesi ve kayıt altına alınması 

araştırma liderinin sorumluluğundadır (Pappas ve Tucker-Raymond, 2011).  

Alan uzmanları. Araştırma sürecinde öğrencilerin, özellikle özel gereksinimli öğrencilerin fiziki, 

eğitimsel özelliklerine ve ihtiyaçlarına uygun ortam ve ders materyallerinin hazırlanması, ölçme 

değerlendirme, geçerlik ve güvenirlik çalışmaları ve benzeri gereklerin yerine getirilmesi amacı ile 

alan uzmanları araştırma ekiplerinde yer almaktadır. Alan uzmanlarının katkıları, araştırmanın geçerlik 

ve güvenirlik çalışmalarında büyük önem taşırken, araştırmalarda danışman olarak da görev 

alabilmektedirler.  

Öğretmen Araştırmacılar. Araştırmanın amacına ve özelliklerine uygun olarak araştırmada bir veya 

birden fazla öğretmen görev almaktadır. Öğretmenin; öğretmenlik kariyerinin süresi, bilimsel temelli 

araştırmalarda deneyimi, ilgi ve isteği, araştırmanın amacı ve yöntemi gibi diğer özellikler 

araştırmadaki rolü ile ilgili belirleyici olmaktadır. Öğretmenler, öğretmen araştırmalarında sınıflarda 

uygulamaların yanı sıra araştırmaların geçerlik ve güvenirlik çalışmalarında da yer alabilmektedir.  

Öğretmenlerin yoğun iş temposu içerisinde iş yüklerini artıracak olan bu araştırmalar, 

"Öğretmeyi/öğrenmeyi nasıl daha etkili yapabilirim?" sorusunu soran öğretmenler tarafından 

sorulmakta ve bu öğretmenlere “Öğretmen Araştırmacısı” duruşunu getirmektedir. Öğretmen 

araştırması, öğretmenlere dışarıdan önerilmiş araştırmalar değil, öğretmenin kendi isteği ile 

gerçekleştirilen araştırmalardır. Bu şekilde, öğretmen araştırmacı ruhu ile öğretme/öğrenme ile ilgili 

"En İyi Uygulamaları" sınıfında uygulayabilecektir. 

Geçerlik, Güvenirlik ve Etik Sorumluluk 

Akademisyenler tarafından gerçekleştirilen araştırmalar gerçek ortamlardan, öğretmenlerden ve 

çocuklardan izole edilen, sorunlara çok dar bir şekilde odaklanmakla eleştirilirken, öğretmen 

araştırmaları, öğretme ve öğrenmenin bilgi tabanına katkı sağlamasına rağmen genellikle daha az 

bilimsel araştırmalar olarak algılanabilmektedir (Stremmel, 2007). Nitel araştırmalarda “geçerlik” ve 

güvenirlik” kavramları “inandırıcılık” (trustworthiness) başlığı altında incelenmektedir. Bu kapsamda, 

bulguların inandırıcılığını (aktarılabilirliğini), tutarlılığını ve nesnelliğini arttırmaya yönelik çeşitli 

önlemler alınmaktadır. Bu önlemlerden bazıları; farklı nitel ve nicel veri toplama ve analiz 

tekniklerinin kullanımı, uzun süreli ve derinlemesine veri toplama, farklı alan uzmanlarının veri 

toplama ve analizi süreçlerine katılımı, veri toplama aşamasıyla eş zamanlı olarak alan yazın taraması 

yapma, yansıtmalı verilerle çalışmanın sürecini şekillendirme olarak sıralanabilir (Cochran-Smith ve 

Donnell, 2006; Creswell, 2005; Mac Lean ve Mohr, 1999; Stremmel, 2007; Yıldırım ve Şimşek, 2006; 

Yin, 2003). 

Öğretmen araştırmalarında, araştırmacıların etik sorumluluklarına dikkat etmeleri de önem 

taşımaktadır. Dikkat edilmesi gereken konuları; (a) araştırmanız için izin alınacak kişilerin 

belirlenmesi, (b) bu kişilere karşı araştırmanın doğası ve kapsamının açık bir şekilde ifade edilmesi, 

(c) kişilik haklarına yönelik potansiyel olabilecek konular ve alanlar öngörülerek gerekli önlemlerin 

alınması ve (d) okul ve eğitim sisteminin hiyerarşisine karşı hassas olunması olarak sıralayabiliriz.  
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Öğretmen Araştırmalarında Kullanılan Araştırma Yöntemleri  

Mesleki gelişim veya herhangi bir konuda, mevcut uygulamaların ‘Nasıl?’ daha etkili hale getirileceği 

sorusunun yanıtı nitel araştırma yöntemleri ile yanıtlanabilmektedir. Öğretmenlik araştırmalarında, 

nitel araştırma yöntemlerinden etnografik bir araştırma yöntemi olan Vaka İncelemesi (Case Study) ve 

dikkat çeken bir şekilde Eylem Araştırması (Action Research) kullanılmaktadır. Bu yöntemlerin 

kullanım nedenlerinden biri; uygulamaların daha etkili bir şekilde nasıl planlanacağı veya nasıl 

gerçekleştirileceği sorusuna yanıt veren, araştırma sürecinin işleyişini gösteren araştırma yöntemleri 

olmalarıdır. Bir diğer neden ise, özellikle özel eğitim alanında yapılan deneysel araştırmalarda denek 

sayısı, deneklerin denkliğinin sağlanması ile ilgili sınırlılıklar ve verilerin analizinde karşılaşılan 

sorunlar ile ilişkilidir. Eylem araştırmaları ve vaka incelemesinde tek bir birey, ayrı ayrı veya bir 

gruptaki birkaç birey ya da bir sınıf araştırmanın katılımcısı olabilmektedir (Creswell, 2005).  

Eylem Araştırması. Öğretmen araştırmaları, bazı kaynaklarda Eylem Araştırması ile aynı anlamda 

kullanılırken (Ör: Baumfield, Hall ve Wall, 2008; Creswell, 2005; Mills, 2002; Gay ve Airasian, 2003; 

Johnson, 2002), bazı kaynaklarda ise yalnızca öğretmen araştırması terimi ile ifade edilmektedir (Mac 

Lean, ve Mohr, 1999; Mohr ve diğ., 2004; Pappas, Tucker-Raymond, 2011). Meier ve Henderson 

(2007) ise öğretmen araştırmalarını, uygulama geliştirmek için çeşitli eylemlerin kullanılmasını kabul 

etmesine rağmen, öğretmen araştırmalarını eylem araştırması olarak görmediklerini ifade 

etmektedirler. Yurdumuzda öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik ulaşılan derleme ve araştırma 

makaleleri incelendiğinde, büyük bir kısmının Eylem Araştırması’na vurgu yaptığı ve araştırmaların 

bu yöntem ile gerçekleştirildiği görülmektedir (Ör: Akay, 2015; Akyol ve Sever; 2019; Beyhan, 2013; 

İstel, 2018; Karasu, Uzuner ve Beral, 2018; Kaya, 2013; Köklü, 2001; Kuzu, 2009; Uysal ve Aksoy, 

2019; Uzuner, 2005; Uzuner ve diğ., 2011).   

Genel ve özel eğitim alanında uygulamalarını gördüğümüz eylem araştırmaları; okul, kuruluş gibi 

herhangi bir ortamdaki uygulamalar hakkında bilgi almak, uygulama sürecine ilişkin sorunları ortaya 

çıkarmak ya da var olan bir sorunu anlamak ve çözmek amacı ile verilerin sistematik bir şekilde 

toplandığı araştırmalardır (Fraenkel ve Wallen, 2003; Yıldırım ve Şimşek, 2006). Veri toplama süreci 

içerisinde gerekirse araştırma sorusu/soruları değiştirilebilir ve verilerin analizine devam edilirken, 

yeniden düzenlemeler yapılır (Johnson, 2002). Bu süreçler doğrusal değil, tam tersi, sürekli devam 

eden birbiri ile ilişkili döngüsel bir özellik gösterir. Eylem araştırmalarının diyalektik döngü örneği 

Şekil 1.’de verilmiştir (KNILT, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Eylem araştırması döngüsü (KNILT, 2011). 
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Vaka İncelemesi. Çeşitli veri kaynaklarını belli bir bağlamda kullanarak bir durumun, olgunun keşfini 

kolaylaştıran araştırmalardır. Kendi doğal ortamlarında, güncel durumlarla ilgili, derinlemesine 

araştırmalar yapılmasını sağlarken nasıl ve niçin sorularına yanıt veren araştırmalar olmaları nedeni ile 

önem taşımaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2000; Yin, 2003). 

Vaka çalışması önemli bir etnografi türüdür. Ancak, vaka incelemesinde araştırmacılar kendi başlarına 

bir gruptan ziyade bireyleri içeren bir programa, etkinliğe odaklanabilmeleri ve araştırma konusunun 

derinlemesine araştırılmasına odaklanabilmeleri ile etnografiden farklılıklar göstermektedirler 

(Creswell, 2005).  

Vaka incelemeleri; etkinlik, olay, süreç veya bireylerden, derinlemesine, kapsamlı veri toplamaya 

dayalı araştırılmasıdır. Tek bir birey, ayrı ayrı veya bir gruptaki birkaç birey, bir program veya 

etkinlikler (bir veya birkaç öğretmenin ders uygulamaları veya yeni bir matematik programının 

uygulanması gibi) araştırma konusu olabilir.  

Öğretmen Araştırması Örneği: Eylem Araştırması 

Çalışmanın bu bölümünde makalenin yazarı tarafından gerçekleştirilmiş bir öğretmen araştırması, 

öğretmen araştırmaları süreci basamaklarına uygun bir şekilde aktarılacaktır (Karasu, Uzuner ve Beral, 

2018). Araştırma, Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksekokulu’na devam eden yedi işitme 

engelli üniversite öğrencisi ile 2016-2017 ve 2017-2018 öğretim yıllarında gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmacı, öğretmenleri olduğu öğrencilerinin yazılı anlatımlarındaki sınırlılıklarından yola çıkarak 

bu becerilerini geliştirmelerini desteklemek amacı ile şu araştırma sorularını belirlemiştir; a) Yazma 

becerilerinin gelişimi için hangi etkinlik ve stratejiler uygulanmalıdır?, b) Etkinlik ve stratejiler nasıl 

uygulanmalıdır?, c) Uygulamalar öğrencilerin yazılı anlatım beceresini nasıl etkilemiştir?  

 Araştırmanın yöntemini belirleme. Birinci ve ikinci araştırma sorularının yanıtlanmasında; 

araştırma soruları olan ‘ne’ ve ‘nasıl’ sorularının yanıtlanabilmesine izin vermesi, araştırmanın 

gerçekleştiği okulun sınıflarındaki öğrenci sayılarının deneysel araştırmalara izin vermemesi ve sürece 

yönelik ayrıntılı veri toplanabilecek olması nedeni ile araştırma yönteminin Eylem Araştırması 

olmasına karar verilmiştir. Araştırmanın üçüncü sorusunun yanıtlanması nicel verileri 

gerektirmektedir, bu soru ile ilgili olarak da ön-test ve son-test verileri toplanmıştır.   

     Araştırma ekibini oluşturma. Araştırma verilerinin sistematik, yansıtmalı ve işbirliği ile 

toplandığı eylem araştırmalarında, araştırmanın amacı doğrultusunda araştırma ekibi 

oluşturulmaktadır. Araştırma soruları ve araştırma sürecine yönelik yapılan planlamalardan sonra, 

ekipte üç araştırmacının yer almasına karar verilmiştir. Araştırma lideri, ekipte yer alabilecek, 

okulunda çalışan meslektaşlarını belirleyip bu kişilerle görüşmüştür. Bu görüşmelerde, araştırmanın 

amacı ve araştırma sürecinde kendisinden beklenen rol ve sorumlulukların neler olduğu açıklanmıştır. 

Her iki araştırmacı da planlanan eylem araştırmasına katılmayı kabul etmişlerdir.  

Bu makalenin yazarı sözü edilen araştırmanın hem araştırma lideri hem de öğretmen araştırmacı 

rollerini üstlenmiştir. Diğer araştırmacılar ise, araştırmacı öğretmen ve danışman olarak görev 

almışlardır. Araştırmada, işitme engelli öğrencilerle deneyimi olan araştırmacı öğretmen; yansıtmalı 

verilerle araştırma süreci şekillenmesinde, kapsam geçerliği, uygulama güvenirliği ve değerlendiriciler 

arası güvenirlik çalışmalarında görev almıştır. İşitme engellilerin eğitiminde ve eğitim araştırmalarında 

deneyimli olan danışman ise araştırma sürecinin tamamında uygulamaları ve bulguların 

inandırıcılığını denetlemiş ve gerekli durumlarda çeşitli önlemler alınmasında yol gösterici olmuştur. 

 Verilerin toplanması, analizi ve raporlaştırma. Araştırma sürecinde nitel ve nicel veri toplama 

yöntem ve tekniklerinden yararlanılmıştır. Kullanılan veri toplama araçları ve tekniklerinin geçerlikleri 

ve verilerin doğruluğu için uzman görüşü alınmıştır.  Araştırma verileri; Ders video kayıtları, ders 

planları ve değerlendirmeler, yazılı öğrenci görüşleri, Facebook grup yazışmaları ve paylaşımlar, ön 

test ve son test sonuçları, öğrenci dosya/günlük ve defterleri, araştırmacı günlüğü, öğrenci 

odyogramları ve eğitim belgelerinden oluşmaktadır. Döngüsel olarak toplanan veriler araştırma 

sürecinde ve sonunda çeşitli analiz teknikleri ile analiz edilmiştir. Veriler geçerlik komitesi tarafından 
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incelenmiştir. Toplanan veriler, elde edilen sonuçlar birbirleriyle ve alan yazınla ilişkilendirilerek 

rapor edilmiştir. Rapor araştırma ekibi ile paylaşılmıştır.  

Bulgu ve sonuçların meslektaşlar ve eğitim topluluğunun üyeleriyle paylaşılması. Araştırma 

sonuçları, iki ulusal dergide makale olarak yayımlanmış ve bir ulusal kongrede sözlü olarak 

sunulmuştur (Karasu ve Uzuner, 2018; Karasu, Uzuner ve Beral, 2016; Karasu, Uzuner ve Beral, 

2018).  

Sonuç ve Öneriler 

Öğretmenler eğitim uygulamalarının nitelikli, öğrencilerin ihtiyaç ve düzeylerine uygun bir şekilde 

gerçekleştirilmesinde önemli bir rol oynamaktadırlar. Öğretmen Araştırmaları, öğretmenlerin mesleki 

gelişimlerinde etkili bir yaklaşım olarak karşımıza çıkmaktadır. Öğretmen araştırmalarının 

okullarımızda gereklerinin yerine getirilerek uygulanmaya başlanması, bir takım bakış açıları 

geliştirmemizi ve önlemler almamızı gerektirmektedir. Bu konuda; okul yöneticilerinin ve 

öğretmenlerin hizmet-içi eğitimlerle bilgilenmelerini ve farkındalıklarını sağlamak, var olan projelere 

katılımlarını sağlamak için desteklemek ve teşvik etmek, araştırma kültürünün yerleşmesini 

sağlayacak bir okul ortamı geliştirmek, araştırma planlayan öğretmen araştırmacıların ihtiyaç duyduğu 

destekleri sağlamak, araştırma sürecinde oluşabilecek sorunları öngörmek ve gerekli tedbirlerin 

alınmasını sağlamak ilk atılabilecek adımlar olacaktır. 

Ayrıca lisans ve yüksek lisans eğitimlerinde, öğretmen adaylarına sınıflarında araştırmacı olma 

becerilerini öğretmek ve eylem araştırması projeleri yürütmelerini gerektiren dersler sunmak, bir diğer 

öneri olarak karşımıza çıkmaktadır.  
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GECİKMİŞ DİLE SAHİP İŞİTME ENGELLİLERİN DİL DESTEK DERSLERİ VE 

EĞİTİM ORTAMLARININ PLANLANMASI 

 

PLANNING LANGUAGE SUPPORT COURSES AND EDUCATIONAL ENVIRONMENTS FOR 

THE HEARING-IMPAIRED WITH DELAYED LANGUAGE 
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Language skills; includes reading comprehension, writing, speaking and listening. Another concept 

that is as important as the expression of language skill levels for individuals with hearing loss is the 

'communication method'. The concept of communication method refers to how the individual with 

hearing loss communicates with the individuals around him in his daily, educational or professional 

life. A hearing-impaired individual can communicate using only sign language or writing together 

with sign language, in relation to his language level. An early diagnosed and intervened individual 

with hearing loss can communicate by speaking without using any other alternative communication 

tool. 

It can be observed that there are differences between the language skill levels and communication 

methods of hearing-impaired individuals who are in the same age group in our country. These 

differences are related to the features that affect the language levels of hearing-impaired individuals. 

These features are the age of becoming hearing-impaired, age of device and the ability to use the 

device at full capacity, quality of education, family being educated, their intelligence levels and socio-

economic level. 

All these features, simultaneously and as a whole, affect the language and communication skills of the 

hearing-impaired student and form the 'language skill levels'. As a result of this, different language and 

communication levels emerge in hearing-impaired individuals in the same age group. It will not be 

realistic to use any or a few of these features as criteria in determining or evaluating the language and 

communication skills of the hearing impaired. Evaluations should be made to determine the language 

and communication skills levels while considering all the characteristics. 

In this study, the features of language skills and communication methods of hearing-impaired young 

people with delayed language, the creation of an education model according to the educational 

environment, the planning of cooperation studies, the evaluation of language skill levels and the 

planning of “Language Support” courses will be mentioned. 

It is thought that this study will guide the planning and implementation of the courses and 

arrangements to be made for the development of language and communication skills, which play an 

important role in the academic and professional development of hearing impaired individuals and 

indirectly in their private lives. 

Keywords: Hearing impaired people with delayed language, features determining language level, 

supportive education. 
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Dil becerileri; okuduğunu anlama, yazma, konuşma ve dinlemeyi içermektedir. İşitme kayıplı bireyler 

için dil beceri düzeyleri ifadesi kadar önemli olan bir diğer kavram ise ‘iletişim yöntemi’dir. İletişim 

yöntemi kavramı, işitme kayıplı bireyin günlük, eğitim veya mesleki yaşamında çevresindeki 

bireylerle nasıl iletişim kurduğunu ifade etmektedir. İşitme kayıplı bir birey sahip olduğu dil düzeyi ile 

ilişkili olarak, sadece işaret diliyle veya işaret dili ile birlikte yazmayı kullanarak iletişim 

kurabilmektedir. Erken tanılanmış ve müdahale edilmiş bir işitme kayıplı birey ise herhangi farklı bir 

alternatif iletişim aracı kullanmadan konuşarak iletişimini sağlayabilmektedir. 

İşitme engelli bireylerde dil ve iletişim becerilerinin gelişimini etkileyen faktörler; aynı yaş 

grubundaki işitme engelli bireylerin farklı düzeylerde dil ve iletişim becerileri ile çeşitli sınırlılıklara 

neden olmaktadır. sahip olmasına neden olmaktadır. Bu sınırlılıklar işitme engelli bireylerin günlük ve 

özel yaşamlarını, eğitim yaşamlarını ve dolaylı bir şekilde mesleki yaşamlarını olumsuz yönde 

etkilemektedir. 

İşitme Engelli Bireylerin Dil Düzeyi ve İletişim Yöntemini Etkileyen Faktörler 

İşitme engelli öğrencilerin, dil düzeyleri (okuma anlama, yazma, konuşma ve dinleme) ve iletişim 

yöntemleri incelendiğinde karşımıza; akran olmalarına rağmen çok farklı düzeylerde  dil becerisine 

sahip heterojen bir grup çıkmaktadır. Bu çeşitliliğin nedeni olan özellikler; a) İşitme kaybının derecesi 

ve işitme engelli olma yaşı, b) Cihazlandırılma yaşı ve cihazı takma süresi, c) Gittiği okulun türü ve 

aldığı eğitim yöntemi, d) Ailesinin, aile eğitim almış olması, e) Sosyo Ekonimik düzeyi ve f) Zeka 

düzeyidir. Bu faktörlerin işitme engelli bireylerin dil düzeyleri ve iletişim yöntemlerine etkileri 

aşağıda aktarılmaktadır: 

İşitme kaybının derecesi ve işitme engelli olma yaşı 

İşitme kayıpları hafif, orta, ileri ve çok ileri derecede olmak üzere sınıflandırılmaktadır (İngiliz 

Odyologlar Birliği). İşitme kaybının derecesi arttıkça etkili bir şekilde dil girdisinin sağlanması ve 

cihazdan yararlanma durumu olumsuz yönde etkilenmektedir.  

İşitme engelli olma yaşı açısından baktığımızda ise, doğuştan veya doğduktan sonra işitme engelli 

olma dil becerilerinin gelişimi açısından çok önemli farklılıklar yaratmaktadır. Doğuştan, dil 

ediniminde kritik yaş olarak kabul edilen 0-3 yaş arasında (Clark,) veya sonraki yaşlarda işitme engelli 

olmuş olma, kişinin dil becerilerinin gelişimine olumlu yönde yansıyacaktır. Örneğin, doğuştan işitme 

engelli hiçbir zaman konuşma ve dinleme becerilerine yönelik deneyimi olmamış bir birey ile 4-5 

yaşlarında veya 10-12 yaşlarında işitme engelli olmuş bir bireyin dil becerileri arasında önemli 

farklılıkların olması kaçınılmazdır. İşitme kaybının derecesi ne kadar hafif olursa ve birey ne kadar 

geç yaşta işitme engelli olmuşsa o oranda avantajlı durumda olacaktır.   

Cihazlandırılma yaşı ve cihazı takma süresi 

Tüm yetersizlik gruplarında olduğu gibi işitme kaybının da erken tanılanması ve eğitime erken 

başlanması önem taşımaktadır. Erken tanılanma ile birlikte öğrencinin erken ve işitme kaybına uygun 

bir şekilde cihazlandırılması, cihazının tüm gün boyunca çalışır durumda olması,  dinleme konuşma 

becerilerini geliştirmeye yönelik düzenlenmiş bir eğitim ve yaşam ortamında iletişim kurması dil 

gelişimi açısından büyük önem taşımaktadır. 

Gittiği okulun türü ve aldığı eğitim yöntemi 

İşitme engelli bireylerin tüm öğrenim yaşamları sürecinde gündüzlü özel eğitim okulu, yatılı özel 

eğitim okulu veya kaynaştırma ortamında eğitim almış olup olmaması dil becerilerinin gelişimi 

açısından önem taşımaktadır. Gittiği okulun türü nedeni ile; ailesi ve işiten akranları ile birlikte olması, 

sosyal ortamlara girmesi, zengin iletişim ortamının sağlaması dil ve iletişim becerilerinin gelişimi 

açısından önemlidir.  

Eğitim yöntemi açısından baktığımızda ise işaret dili, işitsel sözel yöntemle, tüm iletişim (işaret ve 

işitsel sözel yöntem birlikte) veya iki dilliliğin felsefesi ile gerçekleştirilen eğitimler ve iletişim 

ortamları da yine öğrencilerin dil ve iletişim becerilerinde çeşitliliğe neden olmaktadır.  
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İşitm engelli öğrenci, işitsel sözel yöntem veya tüm iletişim ile eğitim alıyor fiziksel ortamlardan 

kaynaklanabilecek olumsuzların azaltılması ve işitme cihazlarının etkin kullanımı için derslerin 

yapıldığı ortamlarda ses yalıtımını sağlamaya yönelik düzenlemeler yapma (sınıfın zemin, tavan, 

duvar ve pencerelerinde uygun malzemelerin kullanımı vb.) ve farklı ses sistemlerinden yararlanma 

(telsiz ve kızılötesi sistemler vb.) avantaj sağlayacaktır. Dinleme ve  

Ailesinin, aile eğitim almış olması 

Aile eğitimi, özel eğitimin en önemli faktörlerinden biridir. Aile eğitimi ile ailelere: İşitme kaybı ile 

ilgili çocuklarının özellikleri, işitmeye yardımcı teknolojiler, çocukla ilgili gerçekçi beklenti 

edinmelerini sağlama, dil gelişimini destekleyici fırsatları aileye gösterme, davranış eğitimi, çocuğun 

dinleme ve iletişim becerilerini geliştirme, anne babanın oyun/kitap okuma becerilerini geliştirme gibi 

bilgi ve becerilerin kazandırılması hedeflenmektedir. Çocuklar zamanlarının en büyük kısmını aileleri 

ile birlikte geçirmektedir. Ailenin, aile eğitimi alması ve edindiği becerileri uygulamaları işitme 

engelli bireylerin dil düzeylerini ve iletişim becerilerini olumlu yönde etkilemektedir.  

Sosyo ekonomik düzeyi 

Dil ve iletişim becerilerinin gelişiminde örneğin; tatile gitme , sinema, müze gibi farklı ortamlarda 

bulunma, bu ortamlarda zengin iletişim ortamlarının sağlanması, evde kitap okuma alışkanlığının 

olması gibi özellikler çocukların dil gelişimlerini doğrudan etkilemektedir.  

Zeka düzeyi 

Araştırmalar, dil becerilerinin gelişimini etkileyen özellikler bakımından benzer özellikte olan işitme 

engelli öğrencilerin, zeka düzeylerinin yüksek olması durumunda  dil ve iletişim becerileri 

geliştirmede daha yüksek performans gösterdiklerini ifade etmektedir.  

Bu özellikler doğaları itibari ile içiçe geçmiş özelliklerdir ve birbirlerini aynı anda etkileyerek işitme 

engelli kişinin dil ve iletişimsel niteliklerini oluşturmaktadırlar. İşitme engellilerin dil ve iletişim 

becerilerini betimleme, tanımlama, sınıflama veya değerlendirmede  bu özelliklerden herhangi birini 

tek başına kriter almak, bizlere geçerli ve güvenilir bilgi sağlamayacaktır.  Karşılaştığınız veya 

öğrenciniz olan işitme engelli bir bireyin, dil ve iletişim becerilerini yorumlamak için bu bilgiler 

kullanılmalıdır. Bu bilgilerin yanı sıra öğretmeni olduğumuz işitme engelli öğrencinin dil becerilerinin 

düzeyi ve nasıl iletişim kurduğu ile ilgili bilgiler bizlere önemli katkılar sağlayacaktır. Öğrencimiz ile 

ilgili, eğer dil becerileri düzeylerine ve iletişim kurma  yöntemine yönelik bir bilgi mevcut değil ise 

öğrenciniz ile gerçekleştireceğiniz kısa bir sohbet ve yazılı anlatım örnekleri bizlere ipucu 

sağlayacaktır. Örneğin; ‘Merhaba, adın ne?’, ‘Kaç kardeşsiniz?’, ‘Baban ne iş yapıyor?’, ‘Annen ne iş 

yapıyor?’, ‘İşaret dili kullanıyor musun?’ gibi soruları önce sözlü olarak sorabilir, anlaşamama 

durumunda yazılı olarak sorabilir yanıtı sözlü veya yazılı alırken sözlü dilinin anlaşılırlığı ve yeterliği, 

işaret dili kullanıp kullanmadığı hakkında bilgileri edinebilirsiniz. Ayrıca; ‘Aileni tanıtan bir yazı 

yaz.’, ‘Bir hikaye/sevdiğin bir filmi yaz/yazarak anlat?’, ‘Hafta sonu ne yaptın? Yaz/yazarak anlat.’ 

gibi yazılı sorularla yine günlük dile yönelik yazılı anlatımını değerlendirmeye yönelik dil örneği 

toplayabilirsiniz. Böylelikle, öğrencimiz ile nasıl iletişim kurabileceğimiz ve dil düzeyi hakkındaki 

bilgilerimiz ile etkili iletişim için ilk adımı atmış olacağız. Ülkemizde aynı yaş grubunda dil beceri 

düzeylerinin ve iletişim becerilerinin farklı düzeylerde olduğu, farklı iletişim yöntemleri kullanıldığı 

ve aynı ortamda eğitim alan aynı yaş grubundaki işitme engellilerin hetarojen özellikler gösterdikleri 

görülmektedir.  

Dil Destek Dersleri ve Eğitim Ortamlarının Planlanması: Kaynaştırma Ortamı 

İşitme kayıpılı bireyler için destek deslerinin planlanması ve eğitim ortamlarının belirlenmesi için 

eğitimaldığı kurumun özellikleri önceliği belirlemektedir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi ülkemizde 

işitme engelli bireyler gündüzlü ve yatılı özel eğitim okulları ile kaynaştırma ortamı 

(bütünleştirme/kapsayısı eğitim) dediğimiz ortamlarda eğitim almaktadır. Kaynaştırma, özel 

gereksinimli bireylerin, özel gereksinimli olmayan akranları ile aynı eğitim ortamında aldığı eğitimdir. 

Özel gereksinimli öğrencinin kaybının türü ve derecesine göre çeşitli destek eğitimler ve eğitim 

ortamlarının planlanması gerekirmektedir. Kaynaştırma destek eğitim hizmetleri olarak ifade 

edilmektedir.  
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Kaynaştırma destek eğitim hizmetleri, kaynaştırılan özel gereksinimli öğrenciye ve kaynaştırma sınıfı 

öğretmenine sağlanan özel eğitim hizmetleridir. Araştırmalarda, kaynaştırma eğitiminin uygulandığı 

ülkelerde işitme engelli öğrencilerin, eğitim sırasında verilen destek hizmetlerden yararlandıkları 

belirlenmiştir (Boutin, 2009; Boutin ve Wilson, 2009; Lang, 2001; Woll, Padden, Raike, Rathmann ve 

Tijsseling, 2004).  

Kaynaştırma destek eğitim hizmetleri özel gereksinimli öğrencinin sınıf içinde ve sınıf dışında aldığı 

destek hizmetler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Sınıf içinde verilen destek eğitim hizmetleri; a) 

Danışman yardımlı, b) Özel eğitim öğretmeni yardımlı ve c) Yardımcı öğretmenle yapılan destek 

eğitim hizmetlerdir. Sınıf dışında aldığı destek eğitim hizmetleri ise a) Destek Eğitim Odası ve b) 

Gezici Özel Eğitim Öğretmeni ile sağlanmaktadır. Destek Eğitim Odası; özel gereksinimli bireylerin, 

ihtiyacına göre bireysel veya grup olarak (diğer engelli öğrencilerle) eğitim aldıkları sınıf dışı eğitim 

ortamıdır. İşbirliği Modelleri olarak da isimlendirilen kaynaştırma modelleri işbirliğinin dolaylı veya 

doğrudan olmasına göre de farklı şekillerde sınıflandırılmaktadır.  

Öğretmenin görev yaptığı il veya ilçenin, köyün, okulun fiziksel koşulları, erişebilinen alan uzmanları 

ve öğretmenler uygulanacak kaynaştırma modelinin belirleyicisi olacaktır. Mevcut koşullarda hangi 

model uygulanabilir, hangi model daha verimli, nasıl uygulamalı sorularının yanıtları etkili 

kaynaştırmanın yanıtını oluşturacaktır. Kaynaştırma modelinin belirlenmesi ile birlikte destek eğitim 

hizmetlarinin başarısında bir diğer önemli konu okul yönetiminin kaynaştırmaya olan desteğidir. Okul 

yönetiminin kaynaştırma öğrencisine ve kaynaştırma uygulamalarına yönelik olumlu tutum ve 

davranışları tüm okula (öğretmenler, öğrenciler, memurlar, hizmetliler, aileler, servis şoförleri vb) 

model olması açısından kritiktir. Kaynaştırmanın okul yönetimi tarafından desteklenmesi, toplantılar 

için fiziksel ortamın sağlanması, okulda bir kültürün yaratılması ve sürdürülmesine yardımcı olur. Bu 

şekilde, okul yönetimi değişse bile kalan personel ile kaynaştırma uygulamalarına devam edilmesi 

sağlanabilir. 

İşitme engelli öğrencilerin düzeylerine ve ihtiyaçlarına uygun eğitim programları ile doğru strateji ve 

teknikler uygulandığında eğitimden yararlandıkları yapılan araştırmalarla belirlenmiştir. (Karasu, 

2011; Schirmer, 2000; Uzuner, İçden, Girgin, Beral ve Kırcaali-İftar, 2005; Uzuner vd., 2011). Meslek 

öğretmenlerinin işitme engelli bireylerin eğitimi konusunda deneyimli ‘özel eğitim öğretmenleri’ veya 

‘rehber öğretmenlerden’ destek alamamaları durumunda sorunlar yaşamaları kaçınılmazdır. Bu 

bölümde, işitme engelli öğrencilerin meslekleri olacak alanda kullanacakları bilgi, beceri ve 

yeterlikleri edinmeleri sırasında dikkat edilmesi gereken özellikler; terimlerin öğretimi, öğretim 

stratejileri ve teknikleri ile etkili işbirliği ve iletişim başlıkları altında aktarılacaktır.   

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Birimi ve Görevleri 

İşitme engelli öğrenciye eğitim veren sınıf öğretmenleri, meslek öğretmenleri, özel eğitim 

öğretmenleri gibi eğitimciler, yöneticiler ve aile arasında etkili bir şekilde gerçekleştirilen işbirliği ve 

bu işbirliği içinde yer alan bireyler arasındaki etkili iletişim büyük önem taşımaktadır. İşbirliği 

yapmanın gerekçelerinden biri derslerde öğrencinin edinmede sorun yaşadığı bilgi ve becerileri 

tekrarlamak amacı ile özel eğitim öğretmeni ile destek eğitim odasında verilecek eğitimin içeriğinin 

belirlenmesi, planlanması ve uygulanmasına yöneliktir. Özel gereksinimli öğrencinin haftalık 

programına göre verilecek içeriğin ve ders materyalinin destek eğitim hizmetinden uygun bir zaman 

önce özel eğitim öğretmenine ulaştırılması, özellikle hangi konulara vurgu yapılmasının belirtilmesi 

etkili iletişim becerilerine ihtiyaç hissettirmektedir. Yine özel eğitim öğretmeni de, gerçekleştirdiği 

destek eğitim hizmetinde sonra sınıf/meslek öğretmenine bir sonraki derste hazır olması için yaptığı 

değerlendirmeyi, eğitimin sonuçlarını iletmelidir. Burada sözü edilen akademik paylaşımların yanı sıra 

öğrenci ile ilgili tıbbi bilgilerin yapılan terapilerin veya evde yaşananların da öğrencinin eğitiminden 

sorumlu ekip olan Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP)Birimi’ne aktarılması gerekliliktir. BEP 

Birimi, özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için okulda BEP hazırlamak amacı ile oluşturulan 

birimlerdir. Okul yöneticisi, rehber öğretmen, sınıf/alan öğretmeni, özel eğitim öğretmeni, öğrencinin 

ailesi ve öğrenciden oluşur. Gerek görülmesi halinde Rehberlik Araştırma Merkezleri’nden (RAM) 

farklı bir alan uzmanı da BEP Birimi’ne katılabilir. BEP Birimi’nin bir çok görevi bulunmaktadır. 

(Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği, 2018). Bazıları şunlardır; a) BEP’in hazırlanması, uygulanması, 

izlenmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili çalışmalarda koordinasyonu sağlamak, b) Öğrencinin tüm 
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gelişim alanlarındaki özellikleri ile eğitim ihtiyaçları doğrultusunda BEP’inde değişiklik ve 

düzenlemeler yapmak, c) Eğitim ortamlarının düzenlenmesi, materyal geliştirilmesi ve temini 

konusunda okul yönetimine ve öğretmenlere önerilerde bulunmak, ç) Okuldaki diğer birim ve 

kurullarla iş birliği yapmak, d) Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden 

öğrencilerden destek eğitim odasında eğitim alacak öğrencileri, eğitim hizmeti sunulacak dersleri ve 

haftalık ders saati sayısını belirlemek, e) İlköğretim ya da mesleki ve teknik ortaöğretim 

programlarının uygulandığı özel eğitim okullarında ya da bu programların uygulandığı özel eğitim 

sınıflarında eğitimlerini sürdüren öğrencilerden tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla 

eğitime uygun olanları belirlemek ve okul yönetimine bildirmek, f) Öğretim ve değerlendirmede 

kullanılacak yöntem ve teknikler ile öğretim materyallerini belirlemek, g) Özel eğitim sınıflarına 

kayıtlı öğrencilerden yetersizliği olmayan akranlarıyla bir arada eğitim alacak öğrencileri belirlemek 

ve katılacakları dersler ile saatlerini planlamak, ğ) Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden sınavlarda 

refakat edilmesi gerekenleri belirlemek, h) Özel eğitim programı uygulayan okullardaki öğrencilerden 

grup eğitimine uyum sağlayamayanların grup eğitimine hazırlanması amacıyla bire bir eğitime 

başlamasına ve bire bir eğitimin sona erdirilmesine karar vermek.  

BEP’te yer alan tüm katılımcıların kendilerini bir takım olarak görüp birlikte hareket etmeleri büyük 

önem taşımaktadır. İşbirliğinin etkili bir şekilde gerçekleştirilmesi ve sürdürülebilir olması için 

haftalık ve aylık ‘ortak planlama zamanına’ ihtiyaç duyulmaktadır. Ortak planlama toplantılarının yanı 

sıra ders planı ve materyallerinin paylaşımı, değerlendirme sonuçları, tekrar edilmesi istenen 

konunun/terimlerin iletilmesi gibi konularda günlük, anlık paylaşımlar için olası tüm yollar (e-posta, 

mesajlaşma, kısa öğretmen odası görüşmeleri vb.) belirlenmeli ve nasıl kullanılacağı planlanmalıdır. 

Okulunuzda uygulanabilir olan kaynaştırma modelinde/şeklinde ortaya bir işbirliği ve etkileşim 

modeli çıkacaktır. Şekil 1’de sınıf öğretmeni, meslek öğretmeni ve/veya özel eğitim öğretmeni 

arasındaki planlama, materyal paylaşımı, değerlendirme yapma ve süreç ile ilgili tüm paylaşımları 

gerçekleştirmeye yönelik olası bir döngü oluşturulmuştur. Kritik olan sınıf/meslek dersinden sorumlu 

öğretmen ile özel eğitim öğretmeni arasındaki bilgi akışının etkili bir iletişim ile gerçekleştirilmesidir.  

Öğrencinin destek eğitim odasında aldığı eğitimlerin gün ve saatleri göz önünde bulundurularak 

gerekli planlamalar yapılmalıdır.   

 

Şekil 1. Etkili kaynaştırma için işbirliği ve iletişim döngüsü örneği 

 

İşbirliğinin diğer gerekçesini ise Silliman ve Wilkinson, (2004) farklı disiplinlerden iki yada daha 

fazla uzmanın, kendi alan bilgilerini kullanarak aynı konuyu farklı zamanlarda ve farklı etkinliklerle 
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yaptıkları öğretimlerle gerçekleştirdikleri işbirliği yapılan eğitim programlarının yararlarını şu 

şekillerde sıralayarak aktarmaktadırlar: a) Kavramlar ve sözcükler çeşitli disiplinlerde çeşitli şekillerde 

kullanılmaktadır. Bu tekrarlar öğrenmede kalıcılığı sağlamaktadır. b) Disiplinlerarası öğretim, 

öğrencilerin eğitim programının bölümleri arasında ilişki kurmalarına, dersler sırasında kaçırdıkları 

bilgileri öğrenmelerine ve bu bilgileri başka alanlara transfer etmelerine yardımcı olabilmektedir.   

Öğretim programlarında yer alan fen ve sosyal bilgiler, matematik, sağlık veya meslek dersleri de 

okuma ve yazma becerilerinin etkin kullanımını gerektirmektedir. İşitme engelli öğrencilere 

öğretmenlik yapan alan veya meslek öğretmenleri aynı zamanda kendilerini okuma yazma öğretmeni 

gibi görmelidirler. Öğretim programındaki tüm dersler birbirlerini desteklemeli, disiplinlerarası 

yaklaşımdan yararlanılmalıdır. 

Bireysel Dil ve Grup Dil Dersleri 

Bireysel ve grup derslerinde; hikaye kitapları, olayların sıralı bir şekilde anlatıldığı sıralı görseller gibi 

eğitim materyalleri ile dinleme, dinlediğini anlama, neden sonuç ilişkisi kurma, tahmin etme 

becerilerini ve dil gelişimini desteklemeyi amaçlamaktadır (Gürgür, Büyükköse ve Kol, 2016). Tüm 

bu süreçte işitme engelli bireylerin dil düzeylerine ve ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlanan ders 

planları, ders planları ve materyallerinin uygun strateji ve tekniklerle kullanılması kritik önem 

taşımaktadır. Etkililiğin sağlanmasında öğrencilerin değerlendirilmesi ve gelişimlerinin izlenmesi 

kritik önem taşımaktadır. Kaynaştırma sürecinde öğrencilerin eğitiminde aktif rol oynayan; okul 

yönetiminin, özel eğitim öğretmenlerinin, rehber öğretmenlerin, sınıf ve meslek öğretmenlerinin rol ve 

sorumluluklarını yerlerine getirmeleri, işbirliğine istekli olmaları ve etkili bir şekilde iletişim 

kurabilmeleri hayati önem taşımaktadır.  

Engellerinden dolayı sözcük dağarcığını geliştirmede sorun yaşayan işitme engelli öğrencilerin, 

sözcük dağarcığı gelişimi için stratejiler kullanılmalı, ayrıca daha fazla etkinlik ve tekrara yer 

verilmelidir.  

İşitme engelli öğrencilerin ders programlarının, mesleki bilgi ve terminolojiyi öğrenmelerine yardımcı 

olacak şekilde derslerin birbirini desteklemesiyle ve bütünleştirilmesiyle uygulanması önerilmektedir. 

Daha etkili bir eğitimin sağlanabilmesi için özellikle öğrencilerin düzeylerine uygun olarak 

hazırlanmış, bireyselleştirilmiş eğitim planlarına ihtiyaç duyulmaktadır.  

İşitmelerindeki yetersizlik nedeni ile dil ve iletişim becerilerinde sınırlılık yaşayan işitme engelli 

öğrencilerin mesleki eğitim programlarının hedeflerine uygun, etkili bir şekilde gerçekleştirilmesi için 

ayrı bir çabaya ihtiyaç duyulmaktadır. Etkililiğin sağlanmasında öğrencilerin değerlendirilmesi ve 

gelişimlerinin izlenmesi kritik önem taşımaktadır., Kaynaştırma sürecinde öğrencilerin eğitiminde 

aktif rol oynayan okul yönetiminin, özel eğitim öğretmenlerinin, rehber öğretmenlerin ve meslek 

öğretmenlerinin rol ve sorumluluklarını yerlerine getirmeleri, işbirliğine istekli olmaları ve etkili bir 

şekilde iletişim kurabilmeleri hayati önem taşımaktadır.  

Engellerinden dolayı sözcük dağarcığını geliştirmede sorun yaşayan işitme engelli öğrencilerin, 

sözcük dağarcığı gelişimi için stratejiler kullanılmalı, ayrıca daha fazla etkinlik ve tekrara yer 

verilmelidir.  İşitme engelli öğrencilerin ders programlarının, mesleki bilgi ve terminolojiyi 

öğrenmelerine yardımcı olacak şekilde derslerin birbirini desteklemesiyle ve bütünleştirilmesiyle 

uygulanması önerilmektedir. Daha etkili bir eğitimin sağlanabilmesi için özellikle öğrencilerin 

düzeylerine uygun olarak hazırlanmış, bireyselleştirilmiş eğitim planlarına ihtiyaç duyulmaktadır. 

Ülkemizde her yaş grubundaki işitme engelli bireylerin okuma anlama ve yazma düzeyleri 

incelendiğinde uzun vadeli yapılabilecek çalışmalarda; erken tanı ve müdahale ile erken yaşta 

cihazlandırılarak uygun eğitimlerin verilmesi ve işitme engelli bireylerin öğretim yaşamlarının tüm 

kademelerinde, ‘okuma anlama ve yazma becerilerinin gelişiminin sağlanması’ büyük önem 

taşımaktadır. 
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ÖZET 

Bu araştırmanın amacı köy okulunda görev yapan öğretmenlerin “köy öğretmeni” olmaya ilişkin 

görüşlerinin incelenmesidir. Nitel araştırma modellerinden biri olan durum çalışmasıyla modellenen 

bu araştırmanın verileri araştırmacı tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formuyla 

toplanmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. Araştırma kapsamında köy 

öğretmeni olmanın en çok ifade edilen avantajının deneyim olduğu; en çok ifade edilen eğitimsel 

dezavantajının mevsimlik işçilik olduğu; en çok ifade edilen okul bazlı dezavantajının veli ilgisizliği 

olduğu; en çok ifade edilen fiziki dezavantajının elektrik ve su kesintisi olduğu; branş bazında yaşanan 

dezavantajların materyal eksikliği, yemek-temizlik problemi, dil problemi, batıl inançlar, psikolojik 

danışma eksikliği, dil öğrenmeye isteksizlik, yetenekli öğrencilere zaman ayrılamaması, kazanımların 

üst düzey kalması, derse karşı olumsuz tutum ve hazırbulunuşluk eksikliği olduğu sonuçlarına 

ulaşılmıştır. Bunun yanı sıra köy öğretmenlerinin mesleki memnuniyet düzeyinin düşük olduğu 

gözlenmiştir. Köy okullarında uygulanması gereken program ve çözüm önerilerine yönelik görüşlerin 

çoğu ise farklı öğretim programı hazırlanması yönünde olmuştur. Son bölümde ise köy okullarına ve 

köy öğretmenlerine yönelik önerilere yer verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Köy Okulu, Köy Okulu Öğretmeni, Öğretmen. 

 

ABSTRACT 

For this purpose, it is the examination of the explanation about being a “village teacher” working in a 

village school. These estimation data, modeled by case study, which is one of the qualitative research 

models, were collected by the researcher with the semi-obtained interview formula. The obtained 

components were analyzed by content analysis. Within the scope of the research, the limitation of the 

village teacher is that the most expressed advantage is experience; the most expressed educational 

harm is seasonal laundry; the most expressed school fundamentals are parental indifference; the most 

expressed physical forces are electricity and water cuts; It has been reached to the regions where the 

negativities experienced in the departments are lack of materials, food-cleaning problems, language 

problems, superstitions, lack of psychological time, language requests, reluctance to leave the time 

allocated for the talented, high level of purchases, negative attitude towards the course and lack of 

readiness. In addition, it was observed that the experimental expectations of the village test were low. 

The programs and suggestions to be taken in village schools were mostly in the direction of preparing 

a different curriculum. In the last chapters, suggestions for village schools and village houses are 

given. 

Keywords: Teacher, Village School, Village School Teacher. 
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GİRİŞ 

Türkiye’de Cumhuriyet’in ilanı ile birlikte toplumun yeniden inşa edilme süreci başlatılmış, sanayi ve 

ekonomi alanlarına öncelik verilerek kalkınma planları hazırlanmıştır. Beşerî yatırımların öneminin 

farkında olunduğu bu dönemde (Çavdar, 1985), nüfusun %75’inin kırsalda yaşaması sebebiyle 

(Belleten, 2022) köy okulları Cumhuriyet döneminin beşerî yatırım projelerinin merkezi olmuştur 

(Akyüz, 2015). Köy okulları, sadece eğitim öğretimin gerçekleştirildiği değil, aynı zamanda toplum 

hafızasının tutulduğu yerler olması sebebiyle günümüzde de halen önemli görülmektedir (Gölen, 

2021). 

Kırsal alan, ekonomisi tarıma dayalı, hayvancılık faaliyetlerinin sürdürüldüğü (TDK, 2021), düşük 

nüfus yoğunluğuna sahip, şehir merkezlerinin dışında kalan, sosyal imkanları kısıtlı, nüfusu 20.000 ve 

altı ilçe, köy, mezra gibi yerleşim yerlerini kapsamaktadır. Köyler hem toplumsal yapının hem idari 

sistemin hem de kalkınma planlarının temelini oluşturması sebebiyle önemli bir konuma sahiptir. 

Tarımsal üretimin ana kaynağı olmanın yanı sıra ülke kültürünün en doğal yansıtıcısı ve toplumsal 

zenginliğin bir göstergesidir. Sürdürülebilir kırsal kalkınmanın sağlanması, kişilerin yaşadıkları 

bölgede eğitim ve sağlık hizmetlerinden yeterli derecede ve niteliksel olarak yararlanabilmesine 

bağlıdır. (Kalkınma Bakanlığı, 2018). Eğitimin niteliği ise öğretmen, öğrenci, ders, ders kitabı ve 

öğretim programı gibi birçok unsurun bir araya getirilmesi ile oluşmaktadır (Bulut, 2017).   

Eğitim aracılığıyla köy hayatını şekillendirilme görevi köy öğretmenlerinin üzerine bırakılmış, bu 

durum onları kırsal alanların coğrafi, demografik, ekonomik ve sosyo-kültürel farklılıklarından 

kaynaklı zorluklarıyla mücadele etmek durumunda bırakmıştır (Turan ve Garan, 2018). Cumhuriyet’le 

beraber ülkenin kalkınma hamlelerinin kaynağı köylerde verilecek eğitime bağlı olmuş, köy 

öğretmenine önemli bir iş düşmüştür (Tonguç, 1947). Sanayileşmenin de etkisiyle tarım toplumundan 

sanayi toplumuna doğru kayan nüfus, köy nüfusunun azalmasına sebep olmuş; kentlerdeki eğitim 

kurumlarının gelişimine önem verilirken köy okulları bu gelişim sürecinin gerisinde bırakılmıştır. Bu 

durum köy okulunda görev yapan öğretmenlerin birtakım sorunlarla karşılaşmasına sebep olmuştur 

(Palavan ve Donuk, 2016). Özellikle, “köy şartlarına uygun öğretmen yetiştirme” fikriyle hayata 

geçirilen Köy Enstitüleri’nin (Şeren, 2008) kapanmasıyla birlikte köy için geliştirilen çözümler 

azalmış, köy öğretmenlerinin sorunları gün geçtikçe artmıştır (Özpınar ve Sarpkaya, 2010). 

Köy okulu öğretmenlerinin yaşadığı sorunları inceleyen bazı çalışmalar mevcuttur. Palavan ve Donuk 

(2016), kırsal kesimde görev yapan öğretmenlerin mesleki olarak, sık değişen mevzuat ve programlar, 

veliler ve öğrenciler, okul ve öğrenciye karşı ilgisizlik; kişisel olarak sağlık ve dinlenme tesisi 

yetersizliği; fiziki olarak ise teknolojik yetersizlikler sorunlarının olduğunu dile getirmiştir. Sidat ve 

Bayar, (2018) köy okulunda yaşanan problemleri; dil problemi, materyal eksikliği, veli-öğretmen 

iletişim sıkıntıları, birleştirilmiş sınıf uygulamaları, anaokulu eksikliği, ulaşım sıkıntısı, program 

temelli sorunlar, ekonomik ve fiziki altyapı yetersizliği olarak sıralamıştır. Bulut ve Coşkun (2017), 

kırsal kesimde görevli Türkçe ve Sınıf öğretmenlerinin mesleğe uyum sürecinde teknolojik 

yetersizlikler, materyal eksikliği, yetersiz ekonomik koşullar, iletişim, ulaşım, barınma, ısınma, kısıtlı 

okul imkânları, çevre koşulları ve geleneksel anlayış sorunlarının olduğu sonucuna ulaşmıştır. Karataş 

ve Kınalıoğlu (2018), köy okulunda çalışan Sınıf öğretmenlerinin en sık karşılaştıkları sorunların 

barınma sorunları, derslik yetersizliği, uzun-zorlu yolculuklar, yönetimde katılım olmayışı, okulun 

eksiklikleri, öğrencilerin devamsızlıkları, velilerin ilgisizliği ve Türkçe bilmeyen öğrenciler olduğu 

sonucunu elde etmiştir. 

Bireylerin eğitimle buluştukları ilk yerler ana okulları, ilkokullar ve ortaokullardır. Temel eğitimin 

sağlandığı bu eğitim kademelerinde gerçekleşecek olan eğitimin kalitesi oldukça önemlidir (Karataş ve 

Kınalıoğlu, 2018). Eğitim sisteminin önemli bir paydaşı olan öğretmenlerin nitelikleri eğitimden 

beklenen hedeflerin gerçekleşmesinin ve eğitimsel kalitenin anahtarı olarak görülmektedir. Köy okulu 

öğretmenlerinin fırsat ve imkanlarının kentte görevli öğretmenlerin imkanlarıyla dengeli olması, köy 

ve kent arasındaki olumsuzlukların azaltılması öğretmenlerin mesleki verimliliğini artıracak 

dolayısıyla eğitimin kalitesini artıracaktır (Aslan, 2013). Bir ülkenin kalkınması toplumdaki tüm 

kesimlerin kalkınmasıyla paralel bir konu olduğundan eğitimde kalkınma hedefleri hem köy 
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okullarının hem de kentteki okulların fırsat ve imkân eşitliğine dayalı görülmektedir. Eğitim 

hedeflerinin amacına ulaşmasında kritik bir role sahip olan öğretmenlerin kendilerinden beklenen 

görev ve sorumluluklarını yerine getirmeleri ile sahip oldukları fırsat ve imkanlar, bulundukları 

yerleşim yeriyle de ilgili olduğundan, köyde görev yapan öğretmenlerin “köy öğretmeni” olmaya 

ilişkin görüşlerinin incelenmesi, yaşadıkları sorunların belirlenmesi ve çözüm önerilerinin 

geliştirilmesi bu bağlamda önemli görülmektedir. Bu araştırmanın amacı köy okulunda görev yapan 

öğretmenlerin köy öğretmeni olmaya ilişkin görüşlerinin incelenmesidir. 

Araştırma kapsamında şu sorulara yanıt aranmıştır:  

Köy okulu öğretmenlerinin köy okulunda çalışmanın avantajlarına dair görüşleri nelerdir? 

Köy okulu öğretmenlerinin köy okulunda çalışmanın dezavantajına yönelik görüşleri nelerdir? 

Eğitimsel dezavantajlara yönelik görüşleri nelerdir? 

Okul bazlı dezavantajlara yönelik görüşleri nelerdir? 

Okulunun fiziki durumuyla ilgili dezavantajlara yönelik görüşler nelerdir? 

Branş bazlı dezavantajlara yönelik görüşler nelerdir? 

Yaşanan diğer dezavantajlara yönelik görüşler nelerdir? 

Mesleki memnuniyet düzeyi nasıldır? (Düşük-Orta-Yüksek) 

Köy okulunda uygulanması gereken programlara/çözüm önerilerine dair görüşleri nelerdir? 

 

YÖNTEM 

Araştırma Modeli 

Bu araştırma nitel araştırma yöntemlerinin uygulandığı betimsel tarama modeline göre yapılmış bir 

durum çalışmasıdır. Çalışmanın amacı doğrultusunda, nitel araştırma desenlerinden durum çalışması 

deseni seçilmiştir. Durum çalışmasında, bir duruma ilişkin etkenler (ortam, bireyler, olaylar, süreçler, 

vb.) bütüncül bir yaklaşımla araştırılır ve ilgili durumu nasıl etkiledikleri ve ilgili durumdan nasıl 

etkilendikleri üzerine odaklanılır (Yıldırım ve Şimşek, 2008).   

 

Çalışma Grubu 

Bu araştırmanın çalışma grubunu Şanlıurfa ili Siverek ilçesinde görev yapan köy öğretmenleri 

oluşturmaktadır. Nitel araştırmada istatistiksel herhangi bir analiz yapılmayacağı için örneklem 

büyüklüğünün ne kadar olması gerektiğine dair bir alt sınır belirlenmemiştir (Büyüköztürk ve 

diğerleri, 2016). Araştırmanın örneklemi, Şanlıurfa ili Siverek ilçesinde köy okulunda görev yapan, 

uygun örnekleme yöntemi ile ulaşılan 14 öğretmenden oluşmaktadır. Tablo 1’de katılımcı 

öğretmenlerin demografik özellikleri verilmiştir. 

Tablo 1. Katılımcı Öğretmenlerin Demografik Özellikleri 

 Değişkenler n 

Cinsiyet 

Kadın 12 

Erkek 2 

Eğitim Durumu 

Lisans 12 

Yüksek Lisans 2 
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Veri Toplama Araçları 

Araştırma verileri yarı 

yapılandırılmış görüşme 

formu ve ses kayıt cihazı 

kullanılarak toplanmıştır. 

İlgili literatür incelenerek 

görüşme formu 

hazırlanmıştır. Görüşme 

formuna ilişkin alan 

uzmanlarından görüş 

alınmıştır. Görüşme 

formunda köyde öğretmen 

olmanın avantaj ve 

dezavantajlarına ilişkin 

sorular bulunmaktadır. 

Görüşme formunda 

öğretmenlerin köyde 

öğretmen olmakla ilgili 

görüşlerini belirlemeyi 

amaçlayan 4 adet açık uçlu 

soru sorulmuştur. Veriler 

toplanırken 14 öğretmenden 

görüşme formundaki soruları 

açıklamaları istenmiş, izin alınarak konuşmalar ses kayıt cihazı ile kaydedilmiştir. 

Verilerin Çözümlenmesi 

Yarı yapılandırılmış görüşme formu ve ses kayıt cihazıyla elde edilen veriler içerik analizi yapılarak 

çözümlenmiştir. İçerik analizi, toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere ulaşmaktır 

(Yıldırım ve Şimşek, 2008). Görüşme formuyla elde edilen veriler öncelikle cümleler halinde yazılmış 

ve kategoriler oluşturulmuştur. Daha sonra kategorilere ayrılan veriler alt temalara ayrılmıştır. Ses 

kayıt cihazı ile elde edilen veriler ise önce yazıya geçirilmiş ve görüşme formuyla elde edilen verilerle 

birleştirilmiştir. Görüşme formu ve ses kayıt cihazı ile toplanan veriler çözümlenirken cümleler hiç 

değiştirilmeden katılımcının ağzından yazılmıştır. Kategorilerin altında temalar haline getirilen veriler 

bulgu ve yorumlar kısmında tablolar halinde sunulmuştur. Bulgu ve yorumların sunumunda 

katılımcıların kimliği gizli tutulmuş ve katılımcılar “K1, K2...” şeklinde kodlanarak ifade edilmiştir.  

 

BULGULAR 

Köy okulunda görev yapan öğretmenlerin “köy öğretmeni” olmaya ilişkin görüşlerinin incelendiği bu 

araştırmada elde edilen veriler “avantajlar”, “dezavantajlar” “mesleki memnuniyet” ve “köy okulunda 

uygulanması gereken programlar/çözüm önerileri” olarak dört başlığa ayrılmış ve tablolar halinde 

sunulmuştur.  

1.Köy Öğretmeni Olmanın Avantajları 

Tablo 2’de köy öğretmeni olmanın avantajları verilmiştir. 

Tablo 2. Köy Öğretmeni Olmanın Avantajları 

Tema/Kod f Katılımcılar Örnek Alıntı 

Yaş 

20-25 9 

26-30 5 

Mesleki Kıdem 1-5 yıl 14 

Branş 

Okul Öncesi 1 

Sınıf 2 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1 

Matematik 2 

Beden Eğitimi ve Spor 1 

Türkçe 1 

Psikolojik Danışma ve Rehberlik 1 

İngilizce 1 

Fen Bilimleri 2 

Müzik 1 

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım 1 
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Deneyim 5 K1, K3, K6, K7, K9 

“Kendilerince teknikler 

geliştirebiliyorlar. Birden fazla ders 

işleme tekniği deneyip kendine uygun 

olanları alıp kullanabiliyorlar.” (K1) 

“Köy okulunda çalışmanın avantajları 

konusunda net bir görüşüm var diyemem 

ama fedakârlık, paylaşımcılık, 

imkansızlıklardan doğan imkanların 

vücut bulmuş hali diyebilirim.” (K6) 

“Hata yapabilmemiz için bir alan 

oluşturuyor ve kolayca tolere 

edebiliyoruz bu hatayı.” (K7) 

Öğrenci 

sayısının az 

olması 

3 K5, K7, K13 

“Sınıf mevcutları merkezdeki okullara 

göre az oluyor okul öncesi eğitim de 

taşımalı yasak olduğu için. Bu bir avantaj 

öğretmen için.” (K5) 

Masumiyet-

samimiyet 
2 K3, K7 

“Teknolojiden uzak oldukları için 

ilçedeki ya da daha gelişmiş yerdeki kötü 

etkileşimlerden uzakta oluyorlar.” (K3) 

“Merkezde deneyimleyemeyeceğimiz 

birçok şeyi deneyebiliyoruz. Mesela 

öğrencilerimizin köy yoğurdu getirmesi 

evlerinden, bir şeyler getirmesi daha 

sıcak ve samimi bir ortam oluşturuyor.” 

(K7) 

Esnek çalışma 

ortamı 
2 K8, K12 

“Denetim mekanizması buraya 

ulaşmakta biraz zorlandığı için aslında 

denetimin verdiği o baskıyı çok 

üzerimizde hissetmiyoruz. Tabi kişinin 

bu noktada öz-denetiminin daha yüksek 

olması gerekir bir öğretmen olarak.” 

(K12) 

Empati 

duygusunun 

gelişmesi 

2 K11, K14 

“Maddi imkansızlıkların fazla olduğu 

kişilerle empati düzeyimin daha fazla 

arttığını ve onları daha fazla topluma 

kazandırmamız gerektiği bilinci oluştu.” 

(K11) 

“Çocuklar Urfa’nın merkezini Urfa 

olarak adlandırıyorlar. Onlar için köyün 

dışındaki her yer Urfa. Hiç çıkmamışlar 

ama sen onları çıkarttığın zaman 

gözlerindeki ışık farklı oluyor. 

Bilmedikleri şeyleri senden 

öğrenebiliyorlar.” (K14) 
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Tablo 2. Köy Öğretmeni Olmanın Avantajları-Devam 

İdari destek 1 K2 

“Bir şey yapmak istiyorsan müdürün ya 

da idarecin daha fazla arkanda oluyor. 

Seni daha fazla teşvik ediyor. Bu 

bakımdan biraz daha rahat oluyoruz 

yapmak istediklerimiz konusunda. 

Merkezde çok fazla öğretmen olduğu 

için tüm öğretmenlerin isteyeceği 

düşünülüyor.” (K2) 

Avantaj yok 2 K4, K10 

“Şöyle bir laf vardır: “köylü milletin 

efendisi” diye. Biz de ona inanarak 

geldik ama o görüşümü yitirmiş 

bulunmaktayım.” (K4) 

“Eşit sayılabilir ama avantajlı 

görmüyorum.” (K10) 

Tablo 2 incelendiğinde köy öğretmeni olmanın avantajlarının “deneyim”, “öğrenci sayısının az 

olması”, “masumiyet-samimiyet”, “esnek çalışma ortamı”, “empati duygusunun gelişmesi” ve “idari 

destek” olduğu görülmektedir. Tablo 2’den çıkarılacak genel sonuca bakılırsa köy öğretmeni olmanın 

en çok ifade edilen avantajı deneyimdir (f=5).  

2.Köy Öğretmeni Olmanın Dezavantajları 

Köy öğretmeni olmanın dezavantajları “eğitimsel”, “okul bazlı”, “fiziki”, “branş bazlı” ve “diğer” 

olarak beş başlığa ayrılmıştır. Tablo 3’te köy öğretmeni olmanın eğitimsel dezavantajları verilmiştir. 

Tablo 3. Köy Öğretmeni Olmanın Eğitimsel Dezavantajları 

 
Tema 

Kod 
f 

Katılımcıla

r 
Örnek Alıntı 

E
Ğ

İT
İM

S
E

L
 

Öğretim programı 

Kazanımlar

ın üst 

düzey 

kalması 

9 

K1, K2, 

K5, K6, 

K8, K9, 

K12, K13, 

K14 

“Müfredatın öğrencinin seviyesine 

göre ağır olduğunu düşünüyorum. 

Bizim okulumuzdaki öğrenciler zaten 

seviyeleri olması gereken seviyenin 

çok çok altında.” (K13) 

Kazanımlar

ın 

yetişmemes

i 

5 

K3, K4, 

K7, K8, 

K11 

“Bir ünitede birden fazla kazanımı 

kazandırmak gerektiği için, bir öğretim 

yılı içerisinde yetişmiyor. Geçen sene 

de yetiştiremedim. Hızlı gitmek 

zorunda kalıyorum. Öyle olunca da 

çok verimli olmuyor.” (K8) 

Kazanımlar

ın 

verilememe

si 

1 K12 

“Akıllı tahtamız yok, projeksiyonumuz 

yok ve benim öğretim programım ilk 

başlarda teorik daha sonrasında ofis 

programları ve kodlama üzerine devam 

ediyor. Ben teorik kısım haricinde 

maalesef ofis programlarını bırakın 

uygulatmayı, gösteremiyorum bile.” 

(K12) 
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Eğitim-öğretim 

süreci 

Mevsimlik 

işçilik 

1

1 

K1, K2, 

K6, K7, 

K8, K9, 

K10, K11, 

K12, K13, 

K14 

“Mevsimlik işçi olmaları kesintiye 

uğratıyor. Çocuk okul başladığı zaman 

iki ay gelmiyor, sınav zamanı geliyor, 

hiçbir şey bilmiyor. Ben ona konuyu 

anlatmak istesem, iki aylık konuyu 

nasıl anlatacağım. Anlatmasam yeni 

konuyu üzerine nasıl ekleyeceğim. 

Çocuk arada kaynayıp gidiyor.” (K14) 

Devamsızlı

k 
4 

K3, K9, 

K13, K14 

“Öğrenciler okula istedikleri zaman 

gelmiyorlar. Devamsızlık problemi 

çok fazla. Veli bu konuda çok esnek 

davranıyor.” (K9) 

“Zaman zaman hayvanlara bakmak 

için haftanın birkaç günü 

gelmeyebiliyorlar.” (K13) 

Tablo 3. Köy Öğretmeni Olmanın Eğitimsel Dezavantajları-Devam 

 

 

Öğrenmeye 

isteksizlik 
4 

K1, K7, 

K8, K14 

“…Bunun haricinde çocukların 

okumak gibi bir gayesi yok. 

Kendilerini buna layık görmüyorlar. 

Ne olacaksın diyorum, ben bir şey 

olmayacağım diyor. Okulu bitireyim 

yeter diyor.” (K14) 

Öğrenciye 

yeterli 

zamanın 

ayrılamama

sı 

1 K4 

“Öğrencilerimize istediğimiz kadar 

zaman ayıramıyoruz. Köy okulu 

olduğumuz için geliş gidiş saatlerimiz 

var. Öğrencilerle sadece ders saatinde 

birlikte olabiliyoruz.” (K4) 

Dil 

problemi 
1 K5 

“En büyük sorun dil problemi. Başta 

çok zor oluyor. İlk iki ay boyunca 

oturmayı kalkmayı bile beden 

hareketleriyle göstermek zorunda 

kalıyorsun çocuklara.” (K5) 

Okuma 

yazma 

seviyesinin 

düşük 

olması 

1 K7 

“…Aynı zamanda öğrenciler okuma 

yazma seviyesinin çok az olmasından 

dolayı dersleri anlamıyorlar.” (K7) 

 

 
İklim 

koşulları 
1 K11 

“Kar yağıyor, yollar kapanıyor. Bir 

aksaklık oluyor ya da böyle Pandemi 

olduğu zaman yine kapanıyor bu tarz 

şeyler olabilir.” (K11) 
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E
Ğ

İT
İM

S
E

L
 

Ders araç-gereçleri 

Maddi 

imkânsızlık 
4 

K2, K3, 

K6, K9 

“Bir de biz sınıf öğretmenleri olarak 

daha çok materyal kullanıyoruz. İşte 

boyaydı, kartondu vs. böyle şeyleri çok 

kullanıyoruz ve bütün sınıfa eşit olarak 

alamıyoruz. Ortak kullanmak için az 

alıyoruz. Sene başında alıyorum biraz 

dolaba koyuyorum. Onlar bittikten 

sonra çocuklardan istiyorum ama 

gelmiyor.” (K3) 

Akıllı 

tahtanın 

olmaması 

4 
K1, K7, 

K8, K13 

“Dil öğretiminde web araçları var. 

Sınıfta akıllı tahta ya da projeksiyon 

olsa derslerimin daha etkili veya 

verimli geçeceğini düşünüyorum. 

Olmadığı için de düz bir anlatım 

oluyor.” (K8) 

Malzeme 

yetersizliği 
4 

K4, K5, 

K11, K14 

“Malzeme olarak bayağı bir sıkıntı 

yaşıyorum. Malzeme var ama yeterli 

sayıda yok. Bir voleyboldan 

bahsedelim benim voleybol topum hiç 

yok; basketboldan 2-3 tane topum var; 

futboldan hiç yok. Badminton 

malzememiz var. Eksik olduğu için 

kullanamıyoruz.” (K4) 

“Sınıfların kalabalık olmasından dolayı 

ders araç gereçlerini tam olarak verimli 

kullanamıyorsun. Ben üç şubeye 

giriyorum. Bir şey kullanmak 

istediğinde her sınıfta 30 öğrenci 

olduğunu düşünürsek üç şubede 150 

öğrenci oluyor, hepsine tek tek 

yapman gerekiyor.” (K14) 

Teknolojiy

e kısıtlı 

erişim 

1 K10 

“Bir araştırma ödevi vermiştim. Bir 

sonraki derste o araştırma ödevini 

istediğimde ulaşamadıklarını, 

internetin ya da telefonun olmadığını 

söylediler. Ailelerden alamadıklarını 

söylediler.” (K10) 

Tesisat 

problemi 
1 K12 

“Benim okulumda bağışla kurulmuş 

bir bilgisayar laboratuvarı var fakat 

elektrik anlık olarak çok sık kesildiği 

için maalesef üç yılda hiç 

kullanamadım.” (K12) 

Tablo 3 incelendiğinde köy öğretmeni olmanın eğitimsel dezavantajlarının “öğretim programı”, 

“eğitim öğretim süreci” ve “ders araç-gereçleri” ile ilgili olduğu anlaşılmaktadır. Bu dezavantajlar, 

öğretim programında “kazanımların üst düzey kalması”, “kazanımların yetişmemesi” ve “kazanımların 

verilememesi”; eğitim öğretim sürecinde “mevsimlik işçilik”, “devamsızlık”, “öğrenmeye isteksizlik”, 

“öğrenciye yeterli zamanın ayrılamaması”, “dil problemi, “okuma yazma seviyesinin düşük olması” ve 

“iklim koşulları” ve ders araç-gereçlerinde “maddi imkânsızlık”, “akıllı tahtanın olmaması”, “malzeme 
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yetersizliği”, “teknolojiye kısıtlı erişim” ve “tesisat problemi” şeklinde ifade edilmiştir. Tablo 3’ten 

çıkarılacak genel sonuca bakılırsa, köy öğretmeni olmanın en çok ifade edilen eğitimsel dezavantajı 

mevsimlik işçiliktir (f=11). Tablo 4’te köy öğretmeni olmanın okul bazlı dezavantajları verilmiştir. 

Tablo 4. Köy Öğretmeni Olmanın Okul Bazlı Dezavantajları 

 

Tema Kod f Katılımcılar Örnek Alıntı 

O
K

U
L

 B
A

Z
L

I 

Okul yönetimi 

Okul 

bütçesinin 

yetersiz 

olması 

2 K6, K14 

“İmkanlar biraz kısıtlı oluyor. 

Mesela bir kapı kolu kırılıyor, 

bütçe olmuyor. Yapamıyorsun ya 

da bir şeye ulaşmak istediğin 

zaman merkezde değilsin rahat 

ulaşamıyorsun.” (K14) 

Öz-denetim 

eksikliği 
1 K12 

“Merkezdeki okullarda 

prosedürler çok daha işler 

vaziyette ama burada birbirini 

idare etmek daha fazla oluyor diye 

düşünüyorum. Dediğim gibi bu 

esneklik kişinin öz denetim sahibi 

olmasını gerektiriyor.” (K12) 

Okul-aile-çevre 

ilişkisi 

Veli 

ilgisizliği 
12 

K1, K4, K5, 

K6, K7, K8, 

K9, K10, 

K11, K12, 

K13, K14 

“Köy halkıyla bir sorun 

yaşamadım çünkü köy halkı fazla 

öğrencilerle ilgilenmiyor. Gelen 

birkaç veli oluyor, nadiren oluyor 

hani. 100 öğrenciden sadece beş 

tane veli destekliyor diyebilirim. 

O kadar desteklemiyorlar. Kültürel 

durumlar olduğunu düşünüyorum. 

Çünkü onlarda o şekilde 

yetiştirmiş ve bunu aşmak için 

hiçbir çaba sarf edilmemiş. Onlar 

da kendi nesillerini aynı şekilde 

devam ettiriyorlar. Yani 

çocukların gelişmesini ya da 

köyün gelişmesini istemiyorlar.” 

(K11) 

Dil problemi 2 K2, K3 

“Veliye ulaşmak evet iletişim 

anlamına kolay, arayabiliyoruz 

ama hem dil problemi yüzünden 

anlaşmak zor çünkü sadece 

babalarıyla görüşebiliyoruz. Anne 

Türkçe bilmediği için anneyle 

iletişim kuramıyoruz. Belki anne 

daha çok ilgilenecek ama iletişim 

kuramıyoruz.” (K12) 
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Veli 

anlayışsızlığı 
1 K5 

“Çocuk okula devamlı gelmiyor 

mesela devamlılığı velini takip 

etmesi gerekir ama çocuk okula 

alışamadığında beni suçluyor. 

Benim bir şeyler yapmam 

gerektiğinden bahsediyor. Aslında 

bana fikir verdiğini düşünüyor 

ama kendisi benimle iş birliği 

içinde olmadığı için ortak bir 

süreç yürütemiyoruz.” (K5) 

Tablo 4 incelendiğinde köy öğretmeni olmanın okul bazlı dezavantajlarının “okul yönetimi” ve “okul-

aile-çevre ilişkisi” ile ilgili olduğu anlaşılmaktadır. Bu dezavantajlar okul yönetiminde “okul 

bütçesinin yetersiz olması” ve “öz-denetim eksikliği”; okul-aile-çevre ilişkisinde “veli ilgisizliği”, “dil 

problemi” ve “veli anlayışsızlığı” şeklinde ifade edilmiştir. Tablo 4’ten çıkarılacak genel sonuca 

bakılırsa, köy öğretmeni olmanın en çok ifade edilen okul bazlı dezavantajı veli ilgisizliğidir (f=12). 

Tablo 5’te köy öğretmeni olmanın fiziki dezavantajları verilmiştir. 

Tablo 5. Köy Öğretmeni Olmanın Fiziki Dezavantajları 

 

Tema Kod f Katılımcılar Örnek Alıntı 

F
İZ

İK
İ 

Ulaşım 

Maddi 

külfet 
11 

K3, K4, K5, 

K6, K7, K8, 

K9, K10, 

K11, K12, 

K13 

“Servis ücretimiz çok fazla. Bu da 

bizim için bir sıkıntı. Tabiki de 

puanlarımıza göre tercih yaptık, 

geldik bu okula ama merkezdeki bir 

öğretmen de öğretmen biz de bir 

öğretmeniz ve ekstradan bir yol 

parası vermek bizi yıpratıyor.” (K9) 

Yolun uzun-

bozuk 

olması 

10 

K2, K3, K5, 

K6, K7, K8, 

K10, K11, 

K12, K13 

“Yol uzun olduğu içi hepimiz 

uykulu oluyoruz zaten bitik 

durumda oluyoruz. Bu da derslere 

yansıyor tabiki. Yansıtmamaya 

çalışmamız lazım ama elimizde olan 

bir şey değil psikolojik bir şey.” 

(K6) 

Servis 

şoförlerinin 

tekelciliği 

4 
K1, K11, 

K12, K14 

“Servisle gidiyoruz. Servisle ilgili 

çok sıkıntı çektik. Servisçi bıraktı 

bizi. Merkezde olsak farklı 

şirketlerle anlaşabiliriz ama köyde 

olduğumuz için buranın yerleşik 

servisçisi oluyor. O servis dışında 

bir servis kabul edilmiyor. O servise 

zarar verme ihtimalleri oluyor.” 

(K14) 

Fizik alt yapı 
Elektrik 

kesintisi 
14 

K1, K2, K3, 

K4, K5, K6, 

K7, K8, K9, 

K10, K11, 

K12, K13, 

K14 

“Elektrikler sık sık gidiyor. Bir anda 

güç veriliyor, bir anda trafo patlıyor. 

TEDAŞ buraya geliyor, okulun içine 

girmiyor çünkü bana ait değil diyor 

ve milli eğitim bu durumla 

ilgilenmiyor ve parasını sen öde sen 
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yap diyor.” (K11) 

Su kesintisi 14 

K1, K2, K3, 

K4, K5, K6, 

K7, K8, K9, 

K10, K11, 

K12, K13, 

K14 

“Tuvalete gideceğiz suyumuz yok. 

Bu açıkçası benim motivasyonumu 

çok düşürüyor.” (K1) 

Isınma 

problemi 
5 

K3, K4, K5, 

K6, K14 

“Elektriğimiz birinci veya ikinci 

saatlerde olur daha sonra gider. Hiç 

gelmez, arada bir gelir ya da geldiği 

zaman fotokopi de kuyruk olur. 

Suyumuz zaten hiç yok. O da birinci 

ya da ikinci teneffüs oluyor geri 

kalan zamanlarda hiç yok. Isınma şu 

an hala yanmıyor. Belirli odalarda 

ısıtıcılarla ısınıyor.” (K14) 

Bakım-

onarım 

eksikliği 

1 K2 

“Kalorifer var ama çoğu zaman 

elektrik gittiği anda buz oluyor okul. 

Bir de okula bir şey olduğunda 

mesela kalorifere bir şey olduğunda 

tamir için kolaylıkla gelemiyorlar. 

Uzak bir köy olduğu için ve bu da 

eğitimi etkiliyor.” (K2) 

Tablo 5 incelendiğinde köy öğretmeni olmanın fiziki dezavantajlarının “ulaşım” ve “fiziki alt yapı” ile 

ilgili olduğu anlaşılmaktadır. Bu dezavantajlar ulaşımda “maddi külfet”, “yolun uzun-bozuk olması” 

ve “servis şoförlerinin tekelciliği”; fiziki alt yapıda “elektrik kesintisi”, “su kesintisi”, “ısınma 

problemi” ve “bakım-onarım eksikliği” şeklinde ifade edilmiştir. Tablo 5’ten çıkarılacak genel sonuca 

bakılırsa köy öğretmeni olmanın en çok ifade edilen fiziki dezavantajı elektrik (f=14) ve su kesintisidir 

(f=14). Tablo 6’da köy öğretmeni olmanın branş bazlı dezavantajları verilmiştir. 

 

Tablo 6. Köy Öğretmeni Olmanın Branş Bazlı Dezavantajları 

 

Tema Kod f Katılımcılar Örnek Alıntı 

B
R

A
N

Ş
 B

A
Z

L
I 

Okul Öncesi 

Materyal 

Yemek 

temizlik 

1 K5 

Materyal anlamında malzeme 

anlamında velinin destek olmaması 

en büyük sorun. İkincisi velinin 

çocukta temizlik ve yemek 

konusunda yetersiz olması. Üst baş 

konusunda yetersiz geliyorlar. 

Çorapsız geliyor kışın mesela ya da 

yemek getirmeden geliyor. (K5) 
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Sınıf 
Dil 

problemi 
2 K2, K3 

“Türkçe bilmemeleri. Sınıfa Türkçe 

bilmeden geliyorlar. Çoğu okulda 

anaokulu olmadığı için hazır 

bulunuşluk seviyeleri de düşük 

olarak başlıyorlar birinci sınıfa.” 

(K2) 

Din Kültürü 
Batıl 

inançlar 
1 K1 

“Öğrencilerin kalıplaşmış fikirleri 

var. Kalıplaşmış fikirlerin dışına 

asla çıkamıyorum. Çok fazla batıl 

inançları var. Doğru düşündükleri 

batıl inançların yanlış olduğunu 

anlatmaya çalışırken öğrencilerin 

şunu dediğine şahit oldum. 

“Öğretmenim susalım artık günah 

işliyoruz.” (K1) 

Beden Eğitimi ve 

Spor 

Materyal 

eksikliği 
1 K4 

“Malzeme olarak bayağı bir sıkıntı 

yaşıyorum. Malzeme var ama 

yeterli sayıda yok.” (K4) 

Türkçe 
Dil 

problemi 
1 K6 

“En büyük yaşadığım sıkıntı ana 

dil. Kendileri Kürtçe konuştukları 

için çok fazla anlaşamıyoruz tabii 

ki. Türkçe konuşmaya gayret 

ediyoruz. Aksanlar farklı, aksan 

değişiklikleri oluyor. Bu da derse 

etki ediyor. Dersi anlama, dinleme 

dört temel beceride çok sıkıntı 

çekiyorum.” (K6) 

Psikolojik Danışma 

ve Rehberlik 

Psikolojik 

danışma 

eksikliği 

1 K7 

“Daha çok rehberlik görevi 

gördüğümü düşünüyorum. 

Psikolojik danışma da biraz daha 

birey kendi duygularını ifade eder 

kendi problemini önemser ve 

kendisi buraya gelir. Burada daha 

fazla “bu zaten normal”, “hayır 

hocam bu şakaydı”, hiçbir problem 

önemsememe durumu var.” (K7) 

İngilizce 

Dil 

öğrenmeye 

isteksizlik 

1 K8 

“Çocukların dil öğrenmeye karşı 

bakış açıları cidden beni yıldırdı 

artık. Şurada ikinci senemdeyim ve 

sürekli hala niye öğreniyoruz, 

öğrenmemize gerek yok, her derste 

dil öğrenmenin avantajlarından 

bahsetsem de çocuk hiçbir şekilde 

üstüne mal etmiyor bunu.” (K8) 

 

Tablo 6. Köy Öğretmeni Olmanın Branş Bazlı Dezavantajları-Devam 



6th INTERNATIONAL EDUCATION AND INNOVATIVE SCIENCES CONGRESS 

(November 24-25, 2022 / Burdur Mehmet Akif Ersoy University) 
 

812 

 

Müzik 

Yetenekli 

öğrencilere 

zaman 

ayıramamak 

1 K10 

“Güzel Sanatlar lisesine hazırlamak 

istediğim öğrenciler var. Onlara 

ekstradan bir çalışma yapmam 

lazım. Sınıflar 20-30 kişi. Onlarla 

birlikte bu eğitimi veremiyorum. Bu 

benim branşım için bir sorun.” 

(K10) 

Bilişim 

Teknolojileri ve 

Yazılım 

Dersin üst 

düzey olması 
1 K12 

“Müfredatın çok üst düzey 

olduğunu düşünüyorum. Ben bazen 

şunu sorguluyorum. Bir köy 

okulunda Bilişim dersi öğretilmeli 

mi, Bilişim öğretmeni olmalı mı? 

Çok basit bir konunun tanımını bile 

yazdırırken tanımı anlayabilmeleri 

için tanım da geçen kelimeleri de 

tek tek anlatıyorum. Yeri geliyor 

Türkçe öğretmeni oluyorum yeri 

geliyor İngilizce öğretmeni 

oluyorum. Çocukların akademik 

düzeyi oldukça düşük olduğu için 

ben bir öğretmenlik değil birkaç 

öğretmenlik performans sergilemek 

durumunda kalıyorum.” (K12) 

 

Matematik 

Derse karşı 

olumsuz tutum 

Hazırbulunuşluk 

eksikliği 

2 K13, K14 

“Çocukların seviyelerini çok çok 

düşük olması. Derse karşı bakış 

açılarının olumsuz olması.” (K13) 

“Sekizinci sınıf öğrencim var 

mesela okuma yazma bilmiyor. 

Ben bu çocuğa sınav yapıyorum 

adını bile zor yazıyor. İlkokuldan 

toplama çıkarma bölme bilmeden 

geliyor. Ben bunun üzerine 

yeniden anlatmaya çalışıyorum. 

Sekizinci sınıflara bir yeni konuyu 

anlatıyorum bir geçmişe dönüp 

toplama çıkarma anlatıyorum.” 

(K14) 

Tablo 7’de köy öğretmeni olmanın diğer dezavantajları verilmiştir. 

Tablo 7. Köy Öğretmeni Olmanın Diğer Dezavantajları 

 

Tema/Kod f Katılımcılar Örnek Alıntı 

D
İĞ

E
R

 

Konuşma adabı 1 K1 

“Öğrenciler ve veliler öğretmenle nasıl 

konuşmaları gerektiğinin farkında değiller.” 

(K1) 

Farklı ideolojileri 

savunma 
1 K11 

“Çocukların bazı bazılarının farklı 

ideolojilere savunması. Zihniyetin farklı 

olması çünkü aileden o şekilde görüyorlar.” 



6th INTERNATIONAL EDUCATION AND INNOVATIVE SCIENCES CONGRESS 

(November 24-25, 2022 / Burdur Mehmet Akif Ersoy University) 
 

813 

(K11) 

Tablo 7 incelendiğinde köy öğretmeni olmanın diğer dezavantajlarının “konuşma adabı” ve “farklı 

ideolojileri savunma” ile ilgili olduğu anlaşılmaktadır. 

3.Mesleki Memnuniyet Düzeyi 

Tablo 8’de köy öğretmenlerinin mesleki memnuniyet düzeyleri verilmiştir. 

 

Tablo 8. Köy Öğretmenlerinin Mesleki Memnuniyet Düzeyi 

Derece f % Katılımcılar Örnek Alıntı 

Düşük 12 85.72 

K1, K3, K5, 

K6, K7, K8, 

K9, K10, 

K11, K12, 

K13, K14 

“İlk başlardaki motivasyonum giderek düştü. Bazen şehirdeki 

öğretmenlerle kendimi kıyaslıyorum ve bu benim 

motivasyonumu daha da düşürüyor. Örnek vermek gerekirse 

biz okulda hem okulun temizliğini yapıyoruz, Tamir 

yapıyoruz, tuvalet temizliği yapıyoruz. Mesela senenin 

başında eğitim ödeneklerimizden birazını okula veriyoruz.” 

(K1) 

“Ben de mesleki bir doyum yok. Verdiğim şeyin karşılığını 

çok fazla alamıyorum. Dil öğretimi karşılıklı olması 

gerekiyor, sen veriyorsun karşılığında bir şey bekliyorsun. 

Ben karşıdan o şeyi alamadığım için benim açımdan çok 

verimli geçmiyor.” (K8) 

“Elektrik su problemleri, çocukların devam problemleri, 

verdiğinin karşılığını alamıyorsun. Maslow’un ihtiyaçlar 

hiyerarşisi vardır ya; fizyolojik ihtiyaçlarımızı 

karşılayamadığımız için daha üst düzey ihtiyaçlarımıza 

düşünemiyorum bile.” (K12) 

“Kendimi merkezdeki arkadaşlarıma göre birçok konuda geri 

kalmış hissediyorum. Onlar LGS soruları vs. konularda 

kendini geliştirirken, çocukların daha çok seviyesine uygun 

şekilde anlatabildikleri için de ben onlara göre geri kaldım 

diye düşünüyorum.” (K13) 

Orta 2 14.28 K2, K4 

“Köyde öğretmen olmak bence güzel bir şey. Dediğim gibi 

onların yanındayken sevgi hissiyatı tam olarak alıyormuşum 

gibi hissediyorum. Alıyorum yani. Daha masum oluyorlar. 

Birle beş arası üç. Kötü de değil. Çok iyi de değil.” (K3) 

Yüksek - - - - 

Tablo 8 incelendiğinde köy öğretmenlerinin mesleki memnuniyet düzeyinin %85,72 oranında düşük, 

%14,28 oranında orta düzeyde olduğu görülmüştür. 

 

 

4.Köy Okulunda Uygulanması Gereken Programlar/Çözüm Önerileri 

Tablo 9’da köy okulunda uygulanması gereken programlar/çözüm önerileri verilmiştir. 
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Tablo 9. Köy Okulunda Uygulanması Gereken Programlar/Çözüm Önerileri 

Tema/Kod f Katılımcılar Örnek Alıntı 

Farklı öğretim 

programının 

hazırlanması 

7 

K1, K6, K8, 

K9, K12, 

K13, K14 

“En azından yerleşim yerinin yapısına uygun bir eğitim 

öğretim programı geliştirilirse merkez okullardaki 

akademik başarıyı, sosyal başarıyı ve benzeri birçok 

alandaki başarıyı yakalama imkânımız çoğalacaktır.” 

(K6) 

“Her bölgenin her coğrafyanın kendi şartlarına göre bir 

öğretim programının olması gerekiyor. Sonuçta her 

çocuk aynı şartlarda yetişmiyor aynı şartlara sahip 

değil.” (K9) 

“Müfredatın köy okulu için yerel düzeyde hazırlanması 

gerektiğini düşünüyorum. Daha çekirdek, öğrenilmesi 

gereken temel şeylerin belirlenmesi gerektiğini 

düşünüyorum.” (K12) 

“Köy okullarının müfredatlarının diğer okullara göre 

daha farklı olmasını isterdim. Aynı şartlarda tutulup da 

aynı sınavlara girmemeleri bence daha güzel olurdu. 

Öğretmenler üzerinde de aynı baskı olmazdı.” (K13) 

Tablo 9. Köy Okulunda Uygulanması Gereken Programlar/Çözüm Önerileri-Devam 

Köy öğretmelerinin 

teşvik edilmesi 
1 K12 

“Bunun haricinde öğretmeni köy okulunda çalışmaya 

teşvik edici ödüllendirmelerin olması gerektiğini 

düşünüyorum. Bu hizmet puanı olabilir, bu servis 

olabilir ki servis çok çok büyük bir sorun zaten.” (K12) 

Teknolojinin eğitime 

entegrasyonun 

sağlanması 

1 K2 

“Öğrencilerin hepsinin elinde bir tablet olsa e tabii ki 

internetimiz çekse o anda hayat bayram olurdu 

gerçekten. Şu anda düşündüğümde aklıma bu geldi 

gerçekten. İnternet olsaydı gerçekten çok iyi olurdu. 

Mesela o an bilmedikleri bir kelime var. Öğretmenin 

ona dönüş yapmasını bekleyene kadar hemen tak 

tabletten girip onu öğrenebilirdi.” (K2) 

Kadın velilere Türkçe 

kursu açılması 
1 K2 

“Şöyle bizim köy için aslında kadınlara Türkçe 

öğretmek gibi bir şey yapılabilir. Çocuklardan ziyade. 

Ondan sonra okulumuzdaki kütüphaneyi de haftanın bir 

günü kullanabileceğimiz bir programı olabilir. Okuma 

yazma için de aynı şekilde.” (K3) 

Ulaşımın devlet eliyle 

sağlanması 
1 K12 

“Çoğu bakanlığın memurların servisi varken bir 

öğretmenin, bir köy öğretmeninin nasıl servisi olmaz 

inanın anlamıyorum. Bu öğretmenin statüsünü o kadar 

düşürüyor ki. Bu nedenler servis devlet eliyle 

sağlanmalı.” (K12) 

Puanlama sisteminin 

okul bazlı yapılması 
1 K14 

“Okul puanlama sistemi var. Puanlama sisteminin de 

okul bazlı yapılması gerektiğini düşünüyorum. İl bazlı 
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ya da ilçe bazlı değil.” (K14) 

Tablo 9 incelendiğinde köy okulunda uygulanması gereken programlar/çözüm önerilerinin “farklı 

öğretim programı hazırlanması”, “köy öğretmenlerinin teşvik edilmesi”, teknolojinin eğitime 

entegrasyonu”, “kadın velilere Türkçe kursu açılması”, “ulaşımın devlet eliyle sağlanması” ve 

“puanlama sisteminin okul bazlı yapılması” olduğu görülmektedir. Tablo 8’den çıkarılacak genel 

sonuca bakılırsa köy okulunda uygulanması gereken programlar/çözüm önerilerinde en çok ifade 

edilen programın/çözüm önerisinin farklı öğretim programı hazırlanması gerektiğidir (f=7). 

 

TARTIŞMA 

Köy okulunda görev yapan öğretmenlerin “köy öğretmeni” olmaya ilişkin görüşlerinin incelendiği bu 

çalışmada köy öğretmeni olmanın avantajlarının “deneyim”, “öğrenci sayısının az olması”, 

“masumiyet-samimiyet”, “esnek çalışma ortamı”, “empati duygusunun gelişmesi” ve “idari destek” 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. En çok ifade edilen avantaj ise deneyimdir. Deneyim kelimesi sözlükte, 

bir kimsenin belli bir süre zarfında ya da hayat boyu edindiği bilgilerin tümü olarak ifade edilmektedir 

(TDK, 2022). Köy öğretmenleri, köyde görev yaptıkları süre içerisinde köyün yapısı gereği kısıtlı 

imkanların verdiği zorluklarla daha çok mücadele ettikleri için daha fazla deneyim kazanmaktadırlar. 

Kazanılan deneyimlerin hayat koşullarının zorlayıcılığı ile mücadele etme güçlerine, stresle başa 

çıkma ve psikolojik dayanıklılık düzeylerine katkı sağladığı düşünülebilir. Kalman ve Gür (2021) 

tarafından yapılan çalışmada köyde öğretmen olmanın zor fakat eşsiz bir deneyim olduğu, kişisel ve 

mesleki yönlerden birtakım katkıları olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Kalman ve Gür (2021) tarafından 

yapılan çalışmanın sonuçları bu çalışmanın sonuçlarıyla örtüşmektedir. Güder (2019) tarafından 

yapılan bir başka çalışmada köy öğretmeni olmanın olumlu deneyimleri yaratıcılık, doğa ile iç içe 

olma ve manevi tatmin olarak ifade edilmiştir. Güder (2019) tarafından yapılan çalışmanın sonuçları 

bu çalışmanın sonuçlarıyla kısmen örtüşmektedir. Araştırma örnekleminin sadece okul öncesi 

öğretmenlerinden oluşması ve Türkiye’de aynı bölgede dahi kısa mesafeli iklim farkları görülmesinin 

doğa koşullarını olumlu ya da olumsuz etkilemesi, çalışmada elde edilen farklı sonuçların açıklayıcısı 

olabilir. 

Bu araştırmada köy öğretmeni olmanın eğitimsel dezavantajlarının “öğretim programı”, “eğitim 

öğretim süreci” ve “ders araç-gereçleri” ile ilgili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. En çok ifade edilen 

eğitimsel dezavantaj ise mevsimlik işçiliktir. Mevsimlik iş, yılın belirli dönemlerinde çalışmanın 

gerekli olduğu ya da yoğunlaştığı iş olarak tanımlanmaktadır (Alpagut, 1998). Mevsimlik işler 

arasında en yoğun faaliyet alanı ise tarımdır (Tunçay, 2010). Türkiye’de mevsimlik tarım işçiliğin 

sebepleri olarak zorunlu göçler, tarım arazilerinin daralması, emek işçiliğine olan talebin artması gibi 

sebepler gösterilmektedir (Çetin, 2015). Tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu Ege ve Akdeniz 

bölgelerinin ihtiyaç duyduğu işgücü ise çoğunlukla Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden 

karşılanmaktadır. (Kaleci, 2007). Mevsimlik işe dair verilen bu bilgiler, Şanlıurfa’nın Siverek 

ilçesinde gerçekleştirilen bu çalışmada eğitimsel dezavantaj olarak en çok karşılaşılan sorununun 

mevsimlik işçilik olmasını açıklar niteliktedir. Anılan, Demir ve Kılıç (2015) tarafından yapılan 

çalışmada da köyde görev yapan sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunlarından biri olarak 

mevsimlik işçilik gösterilmiştir. Anılan, Demir ve Kılıç (2015) tarafından yapılan çalışmanın sonuçları 

bu çalışmanın sonuçlarıyla örtüşmektedir. 

Bu araştırmada köy öğretmeni olmanın okul bazlı dezavantajlarının “okul yönetimi” ve “okul-aile-

çevre ilişkisi” ile ilgili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. En çok ifade edilen okul bazlı dezavantaj ise veli 

ilgisizliğidir. Öğrenmeyi teşvik eden güçlü okul kültürüne sahip etkili okulların anahtar unsurlarından 

biri veli katılımıdır. Etkili okullarda veliler çocuğun öğrenme sürecinin destekçisidirler ve eğitime 

verilmesi gereken önemin farkındadırlar (Sönmez, 2020). Köy okullarında anlamlı bir veli katılımının 

olmayışına sebep olarak ailedeki çocuk sayısının fazla olması, eğitime verilen önemin az olması, 

çocuktan sadece okur-yazar olmasının beklenmesi gibi etkenler gösterilebilir. Sidekli, Coşkun ve 

Aydın (2015); Kalman ve Gür (2021), Analı ve Şahin (2020); Güder (2019) ve Taşkaya, Turhan ve 
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Yetkin (2015) tarafından yapılan çalışmalarda da bu çalışmanın sonucuyla paralel olarak veli 

ilgisizliğinin köy öğretmenlerinin bir sorunu olduğu sonucu elde edilmiştir. 

Bu araştırmada köy öğretmeni olmanın fiziki dezavantajlarının “ulaşım” ve “fiziki alt yapı” ile ilgili 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. En çok ifade edilen fiziki dezavantajlar ise elektrik ve su kesintileridir. 

Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde kaçak elektrik kullanımının en sık yaşandığı bölgelerdir (Önder, 

2020). Bu sebeple bu bölgelerde sıklıkla elektrik kesintisinin yaşandığı söylenebilir. Su tesisatının da 

çoğunlukla elektriğe bağlı olması su kesintisini de beraberinde getirmektedir. Kalman ve Gür (2021); 

Analı ve Şahin (2020); Güder (2019); Taşkaya, Turhan ve Yetkin (2015); Bulut ve Coşkun (2016); 

Sidat ve Bayar (2018) ve Karataş ve Kınalıoğlu (2018) tarafından yapılan çalışmalarda da bu 

çalışmanın sonucuyla paralel olarak elektrik-su kesintilerinin köy öğretmenlerinin bir sorunu olduğu 

sonucu elde edilmiştir. 

Bu araştırmada köy öğretmenlerinin branş bazlı yaşadığı dezavantajların; Okul Öncesi 

öğretmenliğinde materyal eksikliği ve yemek-temizlik problemi, Sınıf öğretmenliğinde dil problemi,  

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliğinde batıl inançlar, Beden Eğitimi ve Spor öğretmenliğinde 

materyal eksikliği, Türkçe dersinde dil problemi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik öğretmenliğinde 

psikolojik danışma eksikliği, İngilizce dersinde dil öğrenmeye isteksizlik, Müzik öğretmenliğinde 

yetenekli öğrencilere zaman ayrılamaması, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım öğretmenliğinde 

kazanımların üst düzey kalması, Matematik dersinde ise derse karşı olumsuz tutum ve hazırbulunuşluk 

eksikliği olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Güder (2019) tarafından yapılan ve kırsal kesimde okul öncesi 

öğretmeni olmaya yönelik görüşlerin incelendiği çalışmada okul öncesi öğretmenlerinin en çok 

karşılaştığı sorunların iletişim ve fiziki sorunlar olduğu görülmüştür. Güder (2019) tarafından yapılan 

çalışmanın sonuçları bu çalışmanın sonuçlarından farklılık göstermektedir. Bu çalışmada 1 tane okul 

öncesi öğretmeniyle görüşme yapılmış olması iki çalışma arasındaki farklılığa sebep olarak 

gösterilebilir. Taşkaya, Turhan ve Yetkin (2015) tarafından yapılan ve kırsal kesimde görev yapan 

sınıf öğretmenlerinin sorunlarının incelendiği çalışmada sınıf öğretmenlerinin en önemli sorunlarından 

birinin dil problemi olduğu görülmüştür. Taşkaya, Turhan ve Yetkin (2015) tarafından yapılan 

çalışmanın sonuçları bu çalışmanın sonuçlarıyla örtüşmektedir. Bulut ve Coşkun (2018) tarafından 

yapılan ve kırsal kesime atanan Türkçe ve sınıf öğretmenlerinin mesleğe uyum sürecinden yaşadıkları 

sorunların incelendiği çalışmada Türkçe ve sınıf öğretmenlerinin ilk ve en önemli problemin dil ve 

iletişim problemi olduğu dile getirilmiştir. Bulut ve Coşkun (2018) tarafından yapılan çalışmanın 

sonuçları bu çalışmanın sonuçlarıyla örtüşmektedir. 

Bu çalışmada köy öğretmeni olmanın diğer dezavantajlarının “konuşma adabı” ve “farklı ideolojileri 

savunma” olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Literatürde çalışmanın bu sonuçlarıyla bağlantı kurulabilecek 

başka bir çalışmaya rastlanmamıştır. 

Bu çalışmanın sonuçlarına göre köy öğretmenlerini mesleki memnuniyet düzeyinin katılımcı 

öğretmenlerin çoğunda düşük, bir kısmında ise orta derecede olduğu gözlenmiştir. Yavaş ve Çelik 

(2012) tarafından yapılan, kırsalda ve kentte görev yapan sınıf öğretmenlerinin iş doyumunun 

karşılaştırıldığı çalışmada kırsalda çalışan sınıf öğretmenlerinin iş doyumunun daha yüksek olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Yavaş ve Çelik (2012) tarafından yapılan çalışmanın sonuçları bu çalışmanın 

sonuçları ile kısmen örtüşmektedir. Nitekim bu çalışmada da mesleki memnuniyet düzeyinin orta 

seviyede olduğu iki katılımcıdan birisi Sınıf öğretmenidir. 

Bu çalışmada köy okulunda uygulanması gereken programlar/çözüm önerilerinin “farklı öğretim 

programı hazırlanması”, “köy öğretmenlerinin teşvik edilmesi”, teknolojinin eğitime entegrasyonu”, 

“kadın velilere Türkçe kursu açılması”, “ulaşımın devlet eliyle sağlanması” ve “puanlama sisteminin 

okul bazlı yapılması” olduğu sonucuna ulaşılmıştır. En çok ifade edilen programın/çözüm önerisi 

farklı öğretim programı hazırlanmasıdır. Öğretim programı, eğitimin planlı bölümü olan öğretimin 

sınıf ve ders bazında konularını, amaçlarını, yöntem ve tekniklerini gösteren bir rehber niteliğindedir. 

(Büyükkaragöz ve Çivi, 1999).  İyi bir öğretim programının dinamik olması gerekmektedir. Dinamik 

olması ise bireyin, toplumun ya da konu alanının öngördüğü şekilde değişebilir olmasını ifade 

etmektedir (ERG, 2017). Bu bağlamda düşünüldüğünde tek tip öğretim programı anlayışı, her okulun 

kendine özgü yapısını görmezden gelmektir. Köy okullarında dile getirilen öğretim programı sorunları 

bu durumu teyit etmektedir. Anılan, Kılıç ve Demir (2015) tarafından yapılan çalışmada öğretim 
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programının (müfredatın) köydeki çocukların yaşantılarına uymadığına dair öğretmen görüşleri yer 

almıştır. Bulut ve Coşkun (2018) tarafından yapılan başka bir çalışmada da öğretmenler müfredatı 

uygulayamadıklarına dair görüş bildirmişlerdir. Anılan, Kılıç ve Demir (2015) ile Bulut ve Coşkun 

(2018) tarafından yapılan çalışmaların sonuçları bu çalışmanın sonuçlarıyla benzerlik göstermektedir. 

 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Köy okulunda görev yapan öğretmenlerin “köy öğretmeni” olmaya ilişkin görüşlerinin incelendiği bu 

çalışmada köy öğretmeni olmanın en çok ifade edilen avantajının deneyim olduğu; en çok ifade edilen 

eğitimsel dezavantajının mevsimlik işçilik olduğu; en çok ifade edilen okul bazlı dezavantajının veli 

ilgisizliği olduğu; en çok ifade edilen fiziki dezavantajının elektrik ve su kesintisi olduğu; branş 

bazında yaşanan dezavantajların materyal eksikliği, yemek-temizlik problemi, dil problemi, batıl 

inançlar, psikolojik danışma eksikliği, dil öğrenmeye isteksizlik, yetenekli öğrencilere zaman 

ayrılamaması, kazanımların üst düzey kalması, derse karşı olumsuz tutum ve hazırbulunuşluk eksikliği 

olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Bunun yanı sıra köy öğretmenlerinin mesleki memnuniyet düzeyinin 

düşük olduğu gözlenmiştir. Köy okullarında uygulanması gereken program ve çözüm önerilerine 

yönelik görüşlerin çoğu ise farklı öğretim programı hazırlanması yönünde olmuştur. Elde edilen 

bulgular göz önüne alınarak köy okulları ve köy öğretmenler için: 

Mesleki tükenmişliğe yol açmaması adına deneyim kazanma süreçlerinin daha kısa tutulması, bu 

bağlamda 3+1 kuralının yeniden gözden geçirilmesi, 

Zorlu çalışma koşullarında mesleğini icra eden köy öğretmenlerinin hizmet puanı, maaş farkı, başarı 

belgesi vb. uygulamalarla teşvik edilmesi, 

Mevsimlik işçiliğinin en aza indirgenmesi ya da tamamen çözüme kavuşturulması için tarımsal 

faaliyetleri iyileştirici politikalar izlenmesi, kırsala yönelik iş kollarının canlandırılması, 

Öğretim programlarının okulun bulunduğu coğrafi, sosyal, kültürel, ekonomik koşullara göre 

yapılandırılması, 

Ulaşım problemlerinin en aza indirgenmesi için öğretmen servislerinin Millî Eğitim Bakanlığı 

tarafından sağlanması yahut aracılığını üstlenmesi, 

Öğrencilerin yaşantı zenginliklerinin artırılması için köyde sosyal kültürel faaliyetler düzenlenmesi, 

Veli ilgisizliğinin önüne geçilmesi için özellikle kadın veliler için okuma yazma seferberliği 

başlatılarak bilinçlendirme çalışmaları yapılması, 

İlkokul düzeyinde sıklıkla görülen dil probleminin en aza indirgenebilmesi için okul öncesi eğitiminin 

köylerde yaygınlaştırılması, 

Elektrik, su ve ısınma gibi hayati ihtiyaçların karşılanabilmesi ya da sürdürülebilirliğinin sağlanması 

için alternatif çözümler üretilmesi (su deposu, jeneratör vb.), 

Teknolojik imkanların artırılabilmesi için alt yapı çalışmalarının köylerde öncelik haline getirilmesi 

önerilebilir. 
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ÖZET 

Öğretmen ve öğretmen adayı farkındalığı matematik eğitiminde önem verilen konulardan birisidir. 

Llinares’e (2013) göre, “uzmanlık gerektiren görevlerin üstesinden gelmek için bilgiyi kullanmak” 

öğretmen niteliklerinin önemli yapıtaşlarından birisidir. Bu yetkinlik noktasında, bilgiye sahip 

olunmasının yanı sıra, bu bilginin doğru biçimde kullanılması ve yorumlanması da önemlidir. Bu 

bağlamda, öğretmen niteliklerine farklı bir bakış açısı olarak “öğrencinin matematik düşüncesinin 

farkında olma (noticing)” olgusu ortaya çıkmaktadır. Farkındalık kavramı, sınıfta olan biteni anlamak, 

açıklamak; gelişen diyaloglarda öğretmen ve öğrenci tarafından yapılan açıklama ve eylemleri 

yorumlamak ve kendini öğretmen yerine koyarak yapılan açıklama ve dönütlerin ne kadar anlamlı 

olduğunu ve kendisi öğretmenin yerinde olsaydı ne yapacağını açıklamak olarak üç etapta 

açıklanabilir. Henüz mesleki yaşamına başlamamış olan aday öğretmenlerin sınıf ortamını ne şekilde 

gördükleri, önemli olayları değerlendirip değerlendiremedikleri ileriki çalışmaları için bir ipucu 

niteliğindedir. Öğretmen adaylarının sınıf içi olayları hangi gözle gördükleri, olayları değerlendirirken 

matematiksel kavram ve durumlara ne ölçüde duyarlı oldukları onların gelişim süreçlerine katkıda 

bulunmak için yol gösterici olacaktır. Bu amaçla çalışmada daha önceden gerçek sınıf ortamında 

çekilmiş bir ders videosu kullanılmıştır. Öğretmen adayları videoyu izlemiş ve kendilerine bu ders 

bölümünü değerlendirmeleri için süre verilmiştir. Sınıfta ne gördüklerini açıklamaları, yorumlamaları 

ve öneri sunmaları istenmiştir. Çalışmanın katılımcıları 2022-2023 eğitim öğretim yılında bir devlet 

üniversitesinin ilköğretim matematik öğretmenliği programına devam eden 10 adet öğretmen adayıdır. 

Nitel araştırma yöntemlerinin benimsendiği çalışmada, öğretmen adaylarının mesleki farkındalık 

seviyesinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, önceki araştırmacıların ortaya koyduğu 

çerçevelerden (Frederiksen, vd., 1998; van Es &Sherin, 2008; Jacobs vd., 2010) yararlanılarak, 

izledikleri ders videosuna ilişkin olarak öğretmen adaylarının “anlama”, “yorumlama” ve “tepki” 

yaklaşımları incelenmiştir. Araştırma sonuçlarının öğretmen adaylarının farklı konulara ilişkin 

farkındalık seviyesini açığa çıkarması beklenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: ders videoları, farkındalık, matematik öğretmen adayı farkındalığı, mesleki 

farkındalık 

ABSTRACT 

Teacher and pre-service teacher noticing is one of the important issues in mathematics education. 

According to Llinares (2013), "using knowledge to overcome specialist tasks" is one of the important 

building blocks of teacher qualifications. At this point of competence, besides having knowledge, it is 

also important to use and interpret this knowledge correctly. In this context, the phenomenon of 

“noticing the student's mathematical thinking” emerges as a different perspective on teacher 

qualifications. The concept of noticing, understanding and explaining what is going on in the 

classroom; It can be explained in three stages as interpreting the explanations and actions made by the 

teacher and the student in the developing dialogues, and explaining how meaningful the explanations 

and feedbacks made by putting himself in the place of the teacher, and what he would do if the teacher 
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were in his place. How novice teachers, who have not yet started their professional life, see the 

classroom environment and whether they can evaluate important events are a clue for their future 

studies. How teacher candidates view classroom events, and how sensitive they are to mathematical 

concepts and situations while evaluating events will be guiding to contribute to their development 

processes. For this purpose, a lesson video previously shot in a real classroom environment was used 

in the study. Pre-service teachers watched the video and were given time to evaluate this lesson 

section. They were asked to explain, interpret and offer suggestions about what they saw in the 

classroom. The participants of the study are 10 pre-service teachers attending the elementary 

mathematics teaching program of a state university in the 2022-2023 academic year. In the study, in 

which qualitative research methods were adopted, it was aimed to determine the professional noticing 

level of teacher candidates. For this purpose, the "understanding", "interpretation" and "reaction" 

approaches of pre-service teachers regarding the lesson video they watched were examined by making 

use of the frameworks put forward by previous researchers (Frederiksen, et al., 1998; Sherin & van Es, 

2008; Jacobs et al., 2010).  It is expected that the results of the research will reveal the noticing level 

of teacher candidates on different subjects. 

Keywords: lesson videos, noticing, pre-service mathematics teachers noticing, professional noticing 

 

GİRİŞ 

“Farkındalık”, öğretme aktivitesinin değişmez bir parçası olmakla beraber karmaşık ve zorlayıcı bir 

süreçtir (Jacobs, 2010). Sherin ve van Es tarafından matematik eğitiminde farkındalık üzerine 

gerçekleştirilen geniş çaplı bir dizi çalışma sonrasında, öğretmenlerin gözlemledikleri şeyi değiştirmek 

suretiyle farkındalıklarını arttırabilecekleri bulunmuştur (Sherin& Han, 2004; van Es &Sherin, 2008). 

Bu durum, farkındalık konusundaki gelişimin, kullanılan materyallerin zenginliğine bağlı olarak 

arttığını göstermektedir. Jacobs ve arkadaşları da (2010) öğrenci anlamasına nasıl tepkiler verileceğine 

karar vermek için; öğrencinin kullanmaya yeltendiği stratejilere duyarlı olmak ve öğrencinin 

anlamasını yorumlamanın öneminin üzerinde durmuşlardır. Öğretmenlerin karar verme süreçleri, 

öğrenci anlamasının ne derece farkında olduğu ile şekillenir. Farkındalığın arttırılması için gözlem 

formları, görüşme formları, gerçek öğrenci yanıtları gibi pek çok araç kullanılmaktadır (Kılıç, 2017). 

Bunun yanında, öğretmen ve öğretmen adaylarının farkındalığını arttırmak için son zamanlarda ders 

videolarının da kullanılması sıklığı da artmıştır (Jilk, 2016). 

Buna göre, öğretmenin sınıftaki farkındalığı için şu üç aşamayı verimli geçirmesi gereklidir: 

1- Öğrencilerin kullandığı stratejileri, yaklaşımları, çözümlere aşina olmak, bunları doğru tanımlamak 

2- Öğrencinin “anlamasını” yorumlamak 

3- öğrenci anlayışına uygun biçimde tepki vermek 

Çalışmanın Amacı 

Bu çalışmanın amacı, Jacobs vd (2010) tarafından ortaya konulan teorik çerçeve kapsamında, örnek 

ders videosu yardımıyla ilköğretim matematik öğretmenliğine devam eden öğretmen adaylarının 

mesleki farkındalıklarını belirlemektir.  

 

YÖNTEM 

Bu çalışmada betimsel yöntemlerden olan özel durum çalışması kullanılmıştır. Özel durum yönteminin 

en belirgin özelliği; bir olgu, olay, durum, birey veya gruplar üzerinde odaklanması ve derinlemesine 

incelemeye almasıdır. Burada araştırmacı, araştırılan konuyla ilgili önyargılarından sıyrılarak konuyu 

tüm boyutları ile analiz etmektedir (Ekiz, 2009).  
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Tablo.1: Kodlama şeması (Frederiksen, Sipusic, Sherin ve Wolfe 1998; Sherin, van Es; 2008) 

 

Farklı zaman aralıklarında öğretmenlerin dikkat odağını göz önünde bulundurmak için fikirlerin 

kategorizasyonu  

(a) aktör—öğretmenlerin videoda tartıştığı kişiler (öğrenciler, öğretmen veya diğer benzerleri).  

(b) konuşma konusu. Burada Frederiksen, Sipusic, Sherin ve Wolfe'un (1998) kodlama şeması: 

yönetim, iklim, pedagoji ve matematiksel düşünme (Tablo 1).  

Sınıf yönetimi (organizasyonu) olarak kodlanan fikirler, zamanın kullanımı, aksaklıkların üstesinden 

gelinmesi ve faaliyetler arasındaki geçişler gibi sınıf organizasyonu konularıyla ilgilidir.  

Buna karşılık iklim, sınıfın sosyal çevresini ifade eder. Bu, örneğin, öğrenciler arasındaki ve öğretmen 

ile öğrenciler arasındaki ilişkiyi ve öğrencilerin sınıfa katılım düzeyini içerir.  

Pedagoji, öğretmenin sınıfta bilgiyi sunması ve öğrenciler için görevlerin seçimi ile ilgilidir.  

Son olarak, matematiksel düşünme, katılımcıların matematiksel fikirler etrafında anlam oluşturmayla 

meşgul olup olmadıklarını, konuşup konuşmadıklarını ifade eder. 

 

Mesleki bakış bileşeni Analizin boyutu Kodlama kategorileri 

  

  

  

Odak noktası 

  

Aktör 

Öğrenci  

Öğretmen  

Diğer 

  

Konu 

Sınıf yönetimi 

Sınıf iklimi 

Pedagoji  

Matematiksel düşünme 

  

  

  

  

Bilgiye dayalı 

muhakeme 

  

Pozisyon 

Tanım  

Yorumlama  

Değerlendirme  

  

  

Öğrencinin matematiksel 

düşüncesini araştırmak için 

kullanılan strateji 

Öğrenci fikirlerini açıklama 

Öğrenci fikrinin anlamını araştırma 

  

Öğrenci fikirlerini genelleştirme ve 

sentezleme 
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Katılımcılar 

Araştırma, bir devlet üniversitesinde 2022-2023 öğretim yılı güz döneminde 10 öğretmen adayı ile 

yürütülmüştür. Çalışmaya katılmada gönüllülük esas alınmıştır. Katılımcı bilgilerinin kimlikleri gizli 

tutulmuş ve gerçek isimleri yerine kısaltmalar kullanılmıştır. 

 

Uygulama Süreci 

Araştırmanın veri kaynağı, video izleme süreci sonunda öğrencilere uygulanan yapılandırılmamış 

görüşme formlarıdır. Verilerin analizinde ise tematik içerik analizinden yararlanılmıştır. Bu analiz, bir 

veri yığınının içinden çeşitli kodlar ve sonrasında da temalar elde edilmek yolu ile bir grubun 

deneyimlerini ya da özelliklerini betimlemek amacıyla kullanılmaktadır (Neuendorf, 2002). Bu 

süreçte, Braun ve Clarke (2006)’ın önerdiği adımlar izlenmiştir. Buna göre, öncelikle elde edilen 

veriler birkaç kez okunmuş ve derinlemesine incelenmiştir. Buradaki amaç, veri grubuna hakim olmak 

ve veriyi içselleştirmektir. Daha sonra, araştırma soruları doğrultusunda taslak kodlama yapılmış ve 

olası modeller bulunmaya çalışılmıştır. Bu süreçte objektif davranılmaya çalışılmıştır. Ardından, 

herhangi bir hata oluşması ihtimaline karşın, çözümlemeler tekrar okunmuş ve yeniden kodlamalar 

yapılmıştır. Aradan zaman geçtikten sonra veriler yeniden okunmuş ve uygun kod ve temalar 

belirlenmiştir.. Son adımda, bulgular tablolarla temsil edilmiş ve bunlar katılımcılardan alınan 

doğrudan ifadelerle desteklenmiştir.  

Uygulama sonucunda uygulanan görüşme formundan elde edilen bulgular daha önce sözü edilen 

kategorilere göre  12 ana başlık altında incelenmiştir. 
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BULGULAR VE YORUM 

 

Tablo.2: Bulgular 

Uygulama sonucunda uygulanan gözlem formundan elde edilen bulgular daha önce sözü edilen 

kategorilere göre 14 ana başlık altında incelenmiştir. 

Buna göre, öğretmen adaylarının gözlemleri tablo 2’deki gibi dağılmaktadır. Öğretmen adaylarından 

alınan doğrudan alıntılar aşağıda sunulmuştur. 

Şekil.1: K. (Erkek). betimleme, yorumlama, yanıtlama, pedagojik, öğrenci düşüncesi 
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Şekil.2: Ü, (Kız). sınıf iklimi, organizasyon 

 

 

 

 

 

 

 

 



6th INTERNATIONAL EDUCATION AND INNOVATIVE SCIENCES CONGRESS 

(November 24-25, 2022 / Burdur Mehmet Akif Ersoy University) 
 

826 

Şekil.3: H. (Kız). 2 tane matematiksel kanıt. 

 

Tablodan görüldüğü gibi, her adayın görüşü «öğretmen» kategorisinde daha yüksek çıkmıştır. Bunun 

nedeni, öğretmen adaylarının daha çok öğretmen konumundaki kişiye odaklanmaları olabilir. Gözlem 

yaparken öğrenci açısından fazla öğretmen açısından olaya yaklaşmışlardır. Adaylar bazı konularda 

çok az, bazılarında ise hiç görüş bildirmemişlerdir. Star ve Strickland (2008), ile benzer biçimde Star 

ve arkadaşları (2011) video analiz sonucu öğretmen adaylarının görüşlerinin sınıf ortamı, iletişim, 

öğrenci ödevi, matematiksel içerik, sınıf yönetimi odaklı olduğunu bulmuşlardır. Öğretmenlerin 

matematik derslerini nasıl gözlemlemesi gerektiğini öğrenmek için bir eğitim alması gereklidir. 

Jacobs, Lamb, Philipp, ve Schappelle (2011) de yaptıkları çalışmalarında öğretmenlere video izletmiş 

ve onların analizlerinin farklı kategoriler altında toplandığını bulmuşlardır. Öğretmenler, öğrenci 

öğrenmesine, öğrencinin kullandığı stratejilere ve öğrencinin gelecekteki öğrenmesi için öngörülere 

başvurmuştur. Ders video izlemenin öğretmen ve öğretmen adayları üzerinde faydalı eylemlerden 

olduğu daha önceki çalışmalardan da bilinmektedir. van Es ve Sherin (2010) çalışmalarında video 

kulübe katılan matematik öğretmenlerinin sınıf içi uygulamalarında “öğrenci fikirlerine daha fazla yer 

açma”, “öğrenci düşünmesini araştırma” ve “öğretim sırasında öğrenci fikirlerini öğrenme” şeklinde 

üç değişiklik meydana geldiğini ortaya koymuşlardır.  

Öğretmenler sınıflarında olan biteni öğrenmek için sınıf deneyimlerini gözlemlemeye ihtiyaç duyarlar. 

Kullanılan yöntemler ve öğretmen uygulamaları öğrenci öğrenmesini şekillendirir. Farkındalık için; “o 

an gözleme hazır olmak, neyi gözlemlemesi gerektiğini bilmek, alışkanlıklarının dışında gözlem 

aktivitesinde bulunmak gereklidir” (Mason, 2011) düşüncesinden hareketle, öğretmen adaylarının 

daha iyi gözlem yapabilmeleri için video izletmeden önce eğitim verilmesi gerektiği ifade edilebilir. 
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ÖZET 

Değişen dünyada öğrenme için sınırlar ortadan kalkmaya başlamıştır. Daha önce öğrenme sınıf ortamı 

ile sınırlıyken, günümüz dünyasında informal öğrenme ortamları da önem kazanmaktadır. Önemi ve 

bireye olabilecek katkıları kabul edilmekle birlikte, okul dışı öğrenme ortamlarının matematik dersi 

özelinde nasıl aktif biçimde kullanılacağına ilişkin yerli literatürde sınırlı sayıda çalışma yer 

almaktadır. Özellikle Türkiye gibi pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış ve bilim tarihi açısından 

zengin kaynakları olan bir ülkede, bu kaynakların eğitim gibi temel amaçlar için kullanılması 

önemlidir. Müzelerin ülkemizde daha aktif hale gelebilmesi için öncelikli hedef, geleceğe yön verecek 

olan çocukların müzelerle, tarihi mekanlarla erken yaşlarda tanışması ve müze eğitiminin öneminin 

topluma kazandırılmasıdır (Dilli ve Bapoğlu-Dümenci, 2015). Tüm bu avantajına karşın, ülkemizde 

matematik öğretiminde müzelerden nasıl yararlanılacağı konusunda yeteri kadar çalışma bulunmadığı 

da önceki araştırmalarca vurgulanmıştır (Yıldız & Göl 2014; Çağlar, Ünal, Çalışkan, Gürel & Durmaz, 

2018; Bahadır & Hırdıç, 2018). Okul dışı öğrenme ortamlarından bir diğeri de planetaryumlardır 

(gökevleri). Daha çok fen derslerine yönelik olarak kullanılan bu yapılar acaba matematik öğretimine 

entegre edilebilir mi? Bu sorunun yanıtını bulmak için bir etkinlik örneği sunulacaktır.  Tüm bu 

amaçlarla çalışmamız, okul dışı öğrenme ortamlarından olan müzelerin ve planetaryumların ortaokul 

matematik öğretiminde nasıl etkin kullanılabileceğini örnekleyen etkinlikler sunmayı hedeflemiştir. 

Özel durum çalışması olarak tasarlanan araştırmada etkinlikler hazırlanırken; eser karşısında tartışma, 

düz anlatım, gözlem, tarihi nesnelerle etkileşim, problem çözme gibi yöntemlerden yararlanılmıştır. 

Matematik dersinde okul dışı öğrenme ortamlarının etkin kullanımına ilişkin sınırlı sayıda çalışma 

olması nedeniyle, bu çalışmanın çıktıları bu alanda çalışma yapan akademisyen ve öğretmenlere yol 

gösterici olabilir.  

Anahtar kelimeler: bilim merkezleri, müzeler, okul dışı öğrenme ortamları, planetaryumlar 

 

ABSTRACT 

In the changing world, the boundaries for learning have begun to disappear. While learning was 

limited to the classroom environment before, informal learning environments are gaining importance 

in today's world. Although its importance and possible contributions to the individual are 

acknowledged, there are limited studies in the domestic literature on how to actively use out-of-school 

learning environments for mathematics lessons. Especially in a country like Turkey, which has hosted 

many civilizations and has rich resources in terms of science history, it is important to use these 

resources for basic purposes such as education. The primary goal for museums to become more active 

in our country is to introduce children to museums and historical places at an early age, which will 

shape the future, and to bring the importance of museum education to the society (Dilli and Bapoğlu-

Dümenci, 2015). Despite all this advantage, it has been emphasized by previous studies that there are 

not enough studies on how to benefit from museums in mathematics teaching in our country (Yıldız & 

Göl 2014; Çağlar, Ünal, Çalışkan, Gürel & Durmaz, 2018; Bahadır & Hırdıç, 2018). Another out-of-

school learning environment is planetariums (heavens). Can these structures, which are mostly used 

for science lessons, be integrated into mathematics teaching? An example of an activity will be 
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presented to find the answer to this question. For all these purposes, our study aimed to present 

activities that exemplify how museums and planetariums, which are out-of-school learning 

environments, can be used effectively in secondary school mathematics teaching. While preparing the 

activities in the research designed as a special case study; In the face of the work, methods such as 

discussion, lecture, observation, interaction with historical objects, and problem solving were used. 

Due to the limited number of studies on the effective use of out-of-school learning environments in 

mathematics lessons, the outputs of this study can guide academicians and teachers working in this 

field. 

Keywords: science centers, museums, out-of-school learning environments, planetariums 

 

GİRİŞ 

Eğitimin sadece okul duvarları içinde sürdürülmesi, bireyin eğitim ve öğretimini tam olarak 

gerçekleştirmesi için bir sınır teşkil edecektir. Bu doğrultuda günümüzde okul dışı öğrenme 

ortamlarına ihtiyaç duyulmaktadır (Kartal&Taşdemir, 2017). Geleneksel eğitim ortamlarının ilgi 

çekiciliğinin azaldığı söylenebilir. Okul dışı öğrenme ortamlarında yürütülen etkinliklerin ise bilime 

ve bilimsel bilgiye olan ilgiyi arttırdığı görülmektedir (Kartal&Taşdemir, 2017). 

Okul dışı öğrenme ortamlarında öğrenci, öğrenmenin merkezinde bulunan paydaşlardan birisidir. 

Dolayısıyla bu ortamlarda yapılan öğrenme öğrenci merkezli öğrenme yaklaşımı ile örtüşür denebilir. 

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında MEB’e bağlı resmi ve özel örgün 

okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler ve öğrenim 

gören öğrencilerin; müzeler, bilim merkezleri, sanat merkezleri, tarihi ve kültürel mekânlar, 

kütüphaneler, doğal sit alanları ve ören yerleri, teknoparklar, ziyarete açık endüstriyel kuruluşlar ile 

üniversiteler gibi okul dışı öğrenme ortamlarını temel eğitim ve ortaöğretime ait eğitim/öğretim 

programlarıyla ilişkilendirilmesi; öğrenci ve öğretmenlerin bu ortamları daha yakından tanıması, 

ayrıca öğrencilerin eğitim/ öğretim programlarındaki kazanımları yaparak ve yaşayarak öğrenmelerine 

katkı sağlaması amacıyla okul dışı öğrenme ortamları kılavuzu hazırlanmıştır (MEB 2018). Bu 

vizyonu da dikkate alarak, bu çalışmada okul dışı öğrenme ortamlarının tanıtımı ve örnek çalışmalar 

sunulması hedeflenmiştir. 

Okul dışı öğrenme ortamlarında gerçekleştirilecek aktivitenin öğretim programı kazanımlarına uygun 

olarak seçilmesi gerekmektedir. Bu konu hakkında Şen (2019) okul dışı öğrenme ortamlarında 

gerçekleşecek öğrenme için "Ne Öğreteceğiz? Nasıl Öğreteceğiz? Nerede Öğreteceğiz?" sorularına 

yanıt aranan içerik-yöntem-ortam ilişkisine dikkat edilmesi gerektiğini ifade etmektedir. 

 

Şekil 1: Okul Dışı Öğrenmenin Üç Sorusu 

 

Bu soruların yanıtını bulmak için öncelikle okul dışı öğrenme ortamları neler olabilir?  
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- Müzeler 

- Bilim Merkezleri 

- Gökevleri (Planetaryum) 

- Bilim Kafeler 

- Hayvanat Bahçeleri 

- Akvaryumlar 

- Milli Parklar 

- Botanik Bahçeleri 

- Doğa Eğitimi 

- Sanatçı Atölyeleri ve Tasarım Atölyeleri 

- Sağlık Merkezleri 

- Sanayi Kurum ve Kuruluşları 

- Spor Alanları 

 

Şeklimde sıralanmaktadır (Şen, 2019). Bu çalışmada, okul dışı öğrenme ortamlarından gökevleri 

(planetaryum) ve müzeler ile sınırlı kalınmıştır.  

Planetaryum (Gökevi) 

Planetaryumlar bugüne kadar bilinen tüm gök cisimlerinin, hareketlerinin, bunların neden oldukları 

değişimlerin ve olayların özel projektörlerle bir kubbeye yansıtıldığı hem eğitim-öğretim hem de 

eğlence amacıyla kullanılan özel yapılardır. Gökevleri birçok ülkede müfredatın ve özellikle modern 

bilim merkezlerinin ayrılmaz bir parçası haline gelmiş durumdadır (Akoğlu, 2006). 

İTK Planetaryumu, ülkemizdeki ilk halka açık sabit dijital planetaryumdur. Açılışını izleyen ilk yılda 

15 bin ziyaretçi alan İTK Planetaryumu, ziyaretçilerin doğayı, evreni, gökcisimlerini daha yakından 

tanıması için kurulmuş bir eğitim ortamıdır. İster yıldızlara bakarak yön bulmayı öğrenmek isteyen 

izci grupları, ister yıldız evrimini görsel şekilde öğrenmek isteyen üniversite öğrencileri olsun, İTK 

Planetaryumunda her gruba yönelik gösteriler sunulmaktadır. Eğitimde fırsat eşitsizliğinin yaşandığı 

ülkemizde İTK Planetaryumu kapılarını tüm çevre okullara, dernek ve bireylere açık tutarak bu imkânı 

bilime ilgi duyan herkes için ulaşılabilir kılmıştır. Fen ve matematik entegrasyonu sayesinde, 

öğrenciler hem anlamlı öğrenecek, bilgiyi transfer edebilecek ve hem de farklı bakış açıları ile 

tanışacak ve bunları geliştirme şansı bulacaktır. (Berlin ve White, 1992). Matematik alanında yapılan 

araştırmalarda, derslerde günlük hayatla ilgili örnekler kullanıldığında öğrencilerin kavramları anlamlı 

şekilde öğrendikleri belirtilmiştir (Rogers, Volkmann, ve Abell, 2007).  

Gökevinde yapılacak bir çalışmada hem matematik hem de fen bilgisi dersi kazanımları dikkate 

alınmalıdır. Aşağıda örnek bir etkinlik sunulmuştur. 

 

Etkinlik Örneği 

Matematik Kazanımları 

M.5.2.3.3. Zaman ölçme birimlerini tanır, birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer.  

Fen Bilimleri Kazanımları 

F.5.1.3.1. Ay’ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. 

F.5.1.3.2. Ay’ın evreleri ile Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 

Planetaryumda izletilmek üzere yukarıdaki kazanımlara uygun bir film seçilir (Earth, Moon & Sun). 
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Bu filmde öğrenciler Güneş, Dünya ve Ay’ın özelliklerini ve hareketlerini gözlemleyerek bir gün, bir 

hafta, bir ay gibi zaman dilimlerinin neler ifade ettiğini görürler. 

Film izlendikten sonra öğretmen tarafından öğrencilere şu sorular yöneltilir: 

Dünya’nın kendi etrafındaki bir tam turu ne anlama gelir? 

Ay’ın Dünya etrafındaki bir tam turu neyi ifade eder? 

48 saatte Dünya kendi etrafında kaç tam tur döner? 

 

Şekil 2: Ayın evreleri  

 

Öğrenci izlediği filmden ve tartışmalardan şu bilgilere sahip olur: 

Ay kendi ekseni etrafında dönme ve Dünya etrafında dolanma hareketini 27 gün 8 saatte 

tamamlamaktadır. 

Ay’ın iki evresi arasındaki süre de 7 gün olarak kabul edilmektedir. Aynı zamanda Ay’ın 4 ana 

evresinin tamamlanma süresi 29 gün 12 saattir.  

Bu süre takvimde 1 ay olarak adlandırılır ve 30 gün olarak kabul edilir. 

27 gün 8 saat ve 29 gün 12 saat arasındaki 2 gün 4 saatlik fark da ara evre olan Hilal evresinden Yeni 

Ay’a geçiş süresidir. 

 

Rutin olmayan problem: Derin, akşam saat 20:00’de ayı gözlemliyor. Ayın, yarım ay (ilk dördün) 

olduğunu görüyor. 768 saat sonra Derin gökyüzüne baktığında ayı hangi evrede görebilir? 

 

Problemi çözün ve geliştirin. 

 

Müzeler 

Müzeler; bireylerin gelişimini temel alan, duyular ve duygular aracılığı ile öğrenmeye ve yaşamaya 

öncelik tanıyan, kişilerin yaşadıkları çevreye ve dünyaya tanıklık etmelerini sağlayan, yaşam boyu 

eğitimini gözeten uzman kuruluşlardır.  

Genel bir müze ziyareti, ziyaretçi açısından nesneyi görmek ve anlamak üzerine kurulmaktadır ya da 

düşüncelerden çok görsel deneyim sağlamaya odaklanmaktadır. Ancak müzede görmek ve anlamak 

deneyimi, dokunmak, duymak ve hatta koklamak suretiyle duyularla genişletilebilir. Bu deneyimler 

sonucunda müzedeki eğitim, duyusal ve etkili bir eğitime dönüşebilir. 
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Etkinlik Örneği 

Gezi öncesi gezi bilgilendirmesi: Gezi, Muğla Müzesi’ne yapılacaktır. 26 Kasım Cumartesi günü saat 

14:00’da okulumuzun bahçesinde toplanmamızla ve daha önceden ayarlamış olan otobüsün kalkışıyla 

başlayacak, saat 16:30 da okulumuzun bahçesinde son bulacaktır. Orada bize yerel bir rehber eşlik 

edecek ve gezi yaklaşık 2,5 saat sürecektir. Öğrencilere, orada eğlenceli etkinlikler ve çalışmalarla 

karşılaşacakları söylenilecektir. Gezide uyulması gereken kurallar için bir broşür dağıtılacaktır. 

Veli bilgilendirme ve izin alma dilekçesi örneği 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hangi ders ve sınıfa yönelik: Matematik dersi 7.sınıflara yöneliktir. 

Konu: Veri işleme ve analizi 

Kazanımlar:  

M.7.4.1.1. Verilere ilişkin çizgi grafiği oluşturur ve yorumlar. 

M.7.4.1.3. Bir veri grubuna ilişkin daire grafiği oluşturur ve yorumlar. 

SAYIN VELİ, 

Aşağıda belirtilen gün ve saatlerde öğrencilerimi 

Muğla Müzesi’ne götürmek istiyorum. Müze 

ziyareti ile ilgili bilgilendirme yazısının altında yer 

alan izin dilekçesini doldurarak en geç 26 Kasım 
2022 tarihine kadar göndermenizi rica ediyorum. 

  

Müze ziyaret tarihi: 26 Kasım 2022 Cumartesi 

Saat: 14.00 – 16.30 arası 

Öğrenci Grubu: 25 kişiden oluşuyor. 

 
MUĞLA MÜZESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE 

                                                                                                                                 MUĞLA 

........................................................................Matematik öğretmeni olarak görev yapmaktayım. 

Dersimizin amaçları doğrultusunda müzenizde aşağıda belirtilen gün ve saatlerde öğrencilerimle 

araştırma, inceleme ve bilgilenme ziyareti yapmak istiyoruz. Bu ziyaretimizin bir bölümünde, 

Muğla Müzesi’ni ve müzedeki eserleri daha iyi tanıyabilmemiz için, sizce de uygun görüldüğü 

takdirde müze eğitimcilerinin bilgilerinden faydalanmak istiyoruz. Gereğinin yapılmasını 

saygılarımla arz ederim. 

                                                                                                                           26 Kasım 2022 

          İmza 

Müze ziyaret tarihi: 26 Kasım 2022 Cumartesi                         

Saat: 11:00 – 13:30  

Öğrenci Grubu: 25 kişi       
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Neler öğreneceğiz: Daire ve çizgi kavramı ele alınmakta ve öğrencilerin bu grafikleri yorumlamaları 

beklenmektedir. 

Kullanılacak materyaller/araç gereçler: Müze tanıtım broşürü, fotoğraf makinası veya telefon 

kamerası, kalem, kağıt, müze planı. 

Kullanılacak öğrenme stratejileri: Araştırma yoluyla öğrenme, eser karşısında tartışma, gözlem, 

tarihi nesnelerle etkileşim. 

Etkinlik süresi: 2 saat ders işlenmesinden sonra 26 Kasım Cumartesi günü saat 14:00’den-16:30’a 

kadar olan süre etkinlik için ayrılmıştır. 

Süreç: öncelikle müzenin içinde biraz dolaşılır ve ne tür eserler bulunduğu keşfedilir. Öğrencilerle 

bulunan eserler hakkında biraz fikir alışverişinde bulunulur. Daha sonra dönemlere göre ayrılmış 

eserler olduğu bilgisine ulaşılır. Bu eserlerin önünde durarak, bunların toplu halde ifade edilip 

edilmeyeceği öğrencilerle tartışılır. Farklı ne şekillerde sayılarını ifade edebilecekleri sorusu 

öğrencilere yöneltilir. Öğrencilerin düşünmeleri ve tartışmaları için bahçede kısa bir mola verilir. 

 

Şekil 3: Müzede bulunan Tunç Çağı’na ait eserler 
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Şekil 4: Müzede bulunan Demir Çağı’na ait eserler 

 

Öğrencilere tüm veri grubunu tanımaları için süre verilir ve oluşturdukları farklı grafikler birlikte 

incelenir. 

 

Şekil 5: Müzede bulunan Klasik Dönem’e ait eserler 
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Şekil 6: Örnek bir çözüm 
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Özet 

Araştırmanın amacı, öğretmenlerin ve yöneticilerin tercih ettikleri denetim modelini belirlemek için 

geçerli ve güvenilir Likert türü bir ölçme aracı geliştirmektir. Nicel, tarama modelinde bir 

araştırmadır. Araştırmanın evreni, Aydın’ın Söke ilçesindeki dört anaokulu, 23 ilkokul, 25 ortaokul ve 

dokuz liseyi kapsamaktadır. Çalışmada örneklemeye gidilmemiştir. Açımlayıcı Faktör Analizi için 

yapılan birinci uygulamada bu okullardaki 71 öğretmen ve 82 yönetici; Doğrulayıcı Faktör Analizi 

için yapılan ikinci uygulamada ise yine aynı okullardaki 230 öğretmen ve 36 yönetici çalışmaya 

gönüllü olarak katılmışlardır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen “T&B 

Ders Denetim Modelleri Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek formunun girişinde kişisel ve mesleki bilgilere 

yer verilmiştir. Devamında öğretmenlerin ve yöneticilerin tercih ettikleri ders denetim modelini tespit 

etmek ve bunların mesleki değişkenlerle olan ilişkisini incelemek için altı alt ölçekten oluşan 34 

madde bulunmaktadır. Alt ölçekler bilimsel, öğretimsel, gelişimsel, sanatsal, klinik ve farklılaştırılmış 

başlıklarından oluşmaktadır. Ölçeklerin oluşumunda test bataryası yöntemi kullanılmıştır. Test 

bataryasını oluşturan altı alt ölçek, gelişimsel ve öğretimsel başlıklarında beşer, diğerlerinde altışar 

madde içermektedir. Güvenirlik analizleri için Cronbach's α ve McDonald's ω kategorileri 

kullanılmıştır. Buna göre tüm alt ölçekler hem birinci hem ikinci uygulamada yüksek derecede 

güvenilirdirler. Güvenilirlik analizlerinden sonra geçerlilik analizlerine geçilmiştir. Veri 

çözümlemeleri için 153 kişiyle Açımlayıcı Faktör Analizi yapılmıştır. Sonuçları teyit etmek amacıyla 

266 kişilik yeni bir gurupla Doğrulayıcı Faktör Analizi yapılmıştır. 34 maddenin hem Açımlayıcı hem 

Doğrulayıcı Faktör Analizi’nde aldıkları faktör yükleri karşılaştırılmış tamamının istenen değerlerde 

olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca model uyum iyiliği değerleri de tüm alt ölçeklerde istenen değerlerde 

bulunmuştur. Böylece geçerlilik çalışmaları da tamamlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Denetim, Denetim Modelleri, Ölçek Geliştirme, Teftiş 

 

 

 

 

 

 



6th INTERNATIONAL EDUCATION AND INNOVATIVE SCIENCES CONGRESS 

(November 24-25, 2022 / Burdur Mehmet Akif Ersoy University) 
 

838 

 

Abstract 

The aim of the research is to develop a valid and reliable Likert type measurement tool to determine 

the preferred audit model of teachers and administrators and to introduce the measurement tool in the 

light of the data obtained. It is a quantitative, screening-model research. The universe of the research 

includes four kindergartens, 23 primary schools, 25 middle schools and nine high schools in Söke 

district of Aydın. Sampling was not used in the study. In the first application for Exploratory Factor 

Analysis, 71 teachers and 82 administrators in these schools; In the second application for 

Confirmatory Factor Analysis, 230 teachers and 36 administrators from the same schools voluntarily 

participated in the study. The “T&B Course Supervision Models Scale” developed by the researchers 

was used as a data collection tool. Personal and professional information are given in the introduction 

of the scale form. In the continuation, there are 34 items consisting of six subscales in order to 

determine the course supervision model preferred by teachers and administrators and to examine their 

relationship with professional variables. Subscales; It consists of Scientific, Educational, 

Developmental, Artistic, Clinical and Differentiated titles. The test battery method was used in the 

formation of the scales. The six subscales that make up the test battery contain five items each in the 

Developmental and Instructional headings, and six items in the others. Cronbach's α and McDonald's 

ω categories were used for reliability analyses. Accordingly, all subscales are highly reliable in both 

the first and second applications. After the reliability analyses, validity analyses were carried out. 

Exploratory Factor Analysis was performed with 153 people for data analysis. Confirmatory Factor 

Analysis was performed with a new group of 266 people in order to confirm the results. The factor 

loads of 34 items received in both Exploratory and Confirmatory Factor Analysis were compared and 

it was determined that all of them were at the desired values. In addition, the goodness of fit values of 

the model were also found at the desired values in all subscales. Thus, the validity studies have also 

been completed. 

Keywords: Supervision, Supervision Models, Scale Development, Inspection 

 

Giriş 

Alanyazın incelendiğinde denetimle ilgili farklı tanımların olduğu görülmektedir. Sergiovanni ve 

Starratt (2002)’a göre birçok araştırmacı denetimin yeniden tanımlanması gerektiğini savunmaktadır. 

Bursalıoğlu (2020)’a göre denetim, yönetimle ilgili bir kavramdır. Değerlendirme aşamasında 

denetimi kapsar. Toplum ve kurum yararına insan etkinliklerini kontrol etme sürecidir. Önceden 

belirlenmiş hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını, ulaşılmadıysa bu çabaların hangi aşamada olduğunu 

tespit etmek için denetim yapılır. Özden (1992)’e göre denetim, bir despotizm değil, eğitim 

anlayışıdır. Yanılgıları önler, yanlışlıklara engel olur, çelişkileri giderir. Hak kavramının sınırlarını 

çizerek haklılığı ve haksızlığı ortaya çıkarır. İnsan onurunu ve erdemi korur. Yalnızca bireysel değil, 

toplumsal fayda sağlar. Bir yandan devlete olan güveni temin ederken bir yandan devletin zarara 

uğramasını engeller. Hukuku güçlendirerek iş motivasyonunu, sorumluluk bilincini, görev anlayışını 

arttırır. Yaptırımların etkili olmasını mümkün kılar. Taymaz (2015) denetimi, ders denetimi özelinde 

inceler. Denetim, bir eğitim-öğretim kurumunda görev yapan öğretmenlerin mesleki faaliyetlerinin 

tümünü kapsar. Yapılan tanımlar dikkate alındığında genel olarak denetim kavramı üzerinde 

durulduğu bunun bir alt boyutu olarak eğitim denetiminin incelendiği görülmektedir. Bu kapsamda 

eğitim-öğretimdeki verimi arttırmak, yeni bakış açıları, yeni uygulamalar sunmak için altı ders 

denetim modeli geliştirilmiştir. Bunlar; Bilimsel, Öğretimsel, Klinik, Sanatsal, Farklılaştırılmış ve 

Gelişimsel denetim modelleri şeklinde sıralanabilir. 

Aydın (2019)’a göre Bilimsel Denetim Modeli, eğitime standartlar kazandırmayı ve keyfiliği önlemeyi 

amaçlar. Bu modelle birlikte verimsizlik ve yolsuzlukla mücadele için okullarda bürokrasinin 

gelişmesi amaçlanmış, böylece denetim okullarda yasal statü kazanmıştır. Oliva ve Pawlas (2001)’a 

göre Öğretimsel Denetim Modeli, öğrencilerin öğretim programından kazandıkları verimi arttırmayı 

amaçlayan ve denetimin üç temel görevi olduğunu savunur. Denetimin görevi; öğretimi, öğretim 

programını ve personeli geliştirmektir. Glickman ve Gordon (1987)’a göre Gelişimsel Denetim 
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Modeli, üç temele dayanır. Öncelikle farklı birikimler öğretmenleri farklı gelişim dönemlerine ait 

kılar. Bu farklılık farklı denetim yaklaşımlarını gerektirir ve denetimin amacı öğretmenlerde öz 

denetim ve öz yönetimi sağlamaktır. Glatthorn (1997)’a göre Farklılaştırılmış Denetim Modeli, 

öğretmenin mesleki gelişimini modelin merkezi sorunu yapar. Denetimin, öğretmenlerin öğrenme 

biçimiyle ve mesleki gelişim aşamalarıyla çelişmemesi gerektiğini savunmaktadır. Eisner (1983)’a 

göre Sanatsal Denetim Modeli, eğitimi; teknik bir süreç olarak değil, estetik duygularla düzenlenmiş 

sanatsal etkinlikler bütünü olarak görmektedir (akt. Hopkins ve Moore, 1993). Son olarak Aydın 

(2007)’a göre Klinik Denetim Modeli, klinik kavramını diğer bilimlerden eğitim bilimlerine 

uyarlayarak denetmenin sürece katılımcı olarak değil, tanık olarak dâhil olması gerektiğini savunur.  

Alanyazın incelendiğinde denetim modelini saptamaya yönelik, birden fazla modeli aynı ölçme 

aracında ölçen ölçek sayısının az olduğu ve var olan ölçme araçlarının bazı denetim modellerini 

kapsam dışı bıraktıkları tespit edilmiştir. Alanyazında var olan denetim modellerinin yer aldığı bir 

ölçme aracına gereksinim duyulduğu düşüncesinden hareketle yeni bir ölçek geliştirilmiştir. MEB 

Örgün Eğitim İstatistikleri (2021)’ne göre ülkemizde 18 milyon 85 bin 943 örgün eğitim öğrencisi ve 

1 milyon 112 bin 305 öğretmen bulunmaktadır. Bu kadar geniş bir sistemin gerek okul yöneticileri 

gerekse maarif müfettişleri tarafından denetlenmesinde; öğretmenlerin, benimsedikleri denetim 

modellerinin ortaya konması önem taşımaktadır. Yapılan denetimlerin eğitim sistemini düzenlemeyi 

ve yeni reformlara ışık tutmayı da hedeflediği dikkate alınırsa öğretmenlerin ve yöneticilerin tercih 

ettikleri denetim modellerinin biliniyor olmasının bütün bu süreçleri daha etkili kılacağı 

düşünülmektedir. Araştırma sonuçları lisans eğitiminde, Eğitim Bilimine Giriş dersindeki Eğitimin 

Denetimsel Temelleri konusunda öğretmen adaylarına tanıtılabilir. Lisansüstü eğitimdeki Eğitim 

Denetimi derslerinde araştırmacıların ilgisine sunulan ek bir kaynak olabilir. Yeni ders denetim 

modelleri geliştirmek isteyen akademisyenlere veri sağlayabilir. Görevdeki öğretmenlere; denetim 

modelleri konusunda farkındalık yaratmak, nasıl bir denetim modeline tabi olmak istedikleri 

konusunda bilinçli olmak, mesleki ihtiyaçlarını daha iyi tanımak ve hizmet içi eğitimlerden daha 

verimli faydalanmak konularında destek olabilir. Eğitim-öğretim süreçlerinin daha etkili ilerlemesi 

için yöneticilere yeni vizyonlar sunabilir. Okul yöneticileri öğretmenlerin gelişiminden sorumludurlar. 

Dolayısıyla tercih edilen ders denetim modelinin biliniyor olması bu sorumluğun yerine getirilmesinde 

önemli bir rol oynayabilir. Müfettiş eğitimlerinde kullanılabilir ve görevdeki müfettişlere, uygulanacak 

denetim modelinin doğru tespit edilmesine yönelik bilimsel veri sağlayabilir. Eğitim felsefesi ve tercih 

edilen denetim modeli arasındaki ilişkinin anlaşılması, denetimleri daha etkili kılabilir. Öğretmenlerin 

benimsedikleri eğitim felsefesi ve tercih edilen denetim modeli arasındaki farkındalık denetim 

uygulamalarının etkililiğini artırabilir.  

 

Yöntem 

Bu bölümde sırası ile araştırmanın modeline, çalışma grubuna, veri toplama aracına, verilerin 

toplanması sürecine, bulgulara ve yorumlara yer verilmiştir. 

 

Araştırmanın Modeli 

Nicel bir araştırmadır. Tarama modeli kullanılmıştır. Tarama modeli, geçmişte ya da halen var olan bir 

durumu, var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımıdır. Araştırmaya konu olan 

birey ya da nesne, kendi koşulları içinde ve olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır. Değişkenleri herhangi 

bir şekilde değiştirme veya etkileme çabası gösterilmez (Karasar, 2012). Araştırma bu çizgiyi takip 

etmiştir. 

  

Örneklem  

 Araştırmanın evreni, Aydın’ın Söke ilçesindeki dört anaokulu, 23 ilkokul, 25 ortaokul ve 

dokuz liseyi kapsamaktadır. Çalışmada örneklemeye gidilmemiştir. Açımlayıcı faktör analizi için bu 
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okullardaki 71 öğretmen ve 82 yönetici; doğrulayıcı faktör analizi için yine aynı evrendeki 36 yönetici 

ve 230 öğretmen çalışmaya gönüllü olarak katılmışlardır. 

 

Tablo 1.  

Açımlayıcı Faktör Analizi İçin Örneklem Dağılımı Tablosu  

 

Kademeler 

 

Okullar 

Örneklem 

Yönetici Öğretmen 

Anaokulu 4 8 7 

İlkokul 23 39 9 

Ortaokul 25 18 25 

Lise 9 17 30 

Toplam 61 82 71 

 

Tablo 2.  

Doğrulayıcı Faktör Analizi İçin Örneklem Dağılımı Tablosu 

 

Kademeler 

 

Okullar 

Örneklem 

Yönetici Öğretmen 

Anaokulu 4 2 15 

İlkokul 23 8 76 

Ortaokul 25 10 70 

Lise 9 16 69 

Toplam 61 36 230 

 

Veri Toplama Aracı 

Veri toplama aracı, “T&B Ders Denetim Modelleri Ölçeği”dir. Araştırmacılar tarafından 

geliştirilmiştir. Altı alt ölçekten oluşmaktadır. Ölçekteki maddelerin denetim modellerine göre 

dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir. 
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Tablo 3.  

Maddelerin Alt Ölçeklere Dağılımı Tablosu 

Model Madde 

Bilimsel  1, 2, 3, 4, 5, 6 

Klinik  7, 8, 9, 10, 11, 12 

Sanatsal  13, 14, 15, 16, 17, 18 

Farklılaştırılmış  19, 20, 21, 22, 23, 24 

Gelişimsel  25, 26, 27, 28, 29 

Öğretimsel  30, 31, 32, 33, 34 

 

Ölçekte ters madde bulunmamaktadır. Ölçekten toplam puan alınamamaktadır. Her bir denetim modeli 

alt ölçeğine ait maddeler toplanarak alt ölçek toplam puanı veya alt ölçek toplam puanı madde sayısına 

bölünerek aritmetik ortalama elde edilebilmektedir. Ölçeğin her bir denetim modeli alt ölçeğinden 

alınan yüksek puan, bireyin ilgili alt ölçeğin değerlendirdiği denetim modeline yönelik tutumunun 

yüksek/olumlu olduğunu göstermektedir.  

 

Ölçek Geliştirme Basamakları  

Hazırlık çalışmaları için alanyazındaki kaynaklar incelendi. Bu kapsamda üretilen anketler/ölçekler 

aşağıdaki tablodan takip edilebilir. 

 

Tablo 4.  

Alanyazından Elde Edilen Denetim Modeli Ölçekleri Tablosu 

Model Araştırmacı Ölçme aracı 

Gelişimsel Özyıldırım (2014) Glickman, Gordon ve Ross-

Gordon’un (2010) “Supervision and 

Instructional Leadership” adlı 

ölçeğinden uyarlanmış ölçek. 

Uğurlu, Şemin ve Bakır (2018) Gelişimsel Denetim Ölçeği 

Klinik Yavuz (1995) Denetim Etkinliklerini 

Değerlendirme Anketi 

Koruç (2005) Klinik Denetime Yönelik Öğretmen 

Algıları Anketi 

Ülger (2005) “Ne derece göstermeli?” ve “Ne 

derece gösteriyor? Anketi 

Şenol (2009) Klinik Denetim Değerlendirme 
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Formu 

Öğretimsel İlğan (2014) Okul Müdürünün Öğretimsel 

Davranış Ölçeği 

Sanatsal Uğurlu, Mermer ve Ertaş (2013) Sanatsal Denetim Ölçeği 

Dilekçi (2012) Sanatsal Denetim Modeli Ölçeği 

Bostancı, Bulut ve Özbey (2011) Sanatsal Denetim Modeli Ölçeği 

Farklılaştırılmış İlğan (2006) Farklılaştırılmış Denetim Modeli 

Anketi 

Bilimsel Araştırmacı bulunamamıştır. Ölçek bulunamamıştır. 

 

“T&B Ders Denetim Modelleri Ölçeği” hazırlanırken öncelikle bu çalışmalarda bahsedilen ölçeklere 

ve anketlere ulaşıldı. Denetim modellerini ayrı ayrı ele alan bu 11 ölçek madde havuzu oluşturma 

aşamasında değerlendirilmek üzere arşivlendi. Bu ölçeklerdeki maddeleri, her bir denetim modeli 

özelinde, “Denetimi Uygulama Biçimi Nedir?” ve “Denetimde Tarafların Rolleri Nelerdir?” şeklinde 

gruplandıran bir tablo oluşturuldu. Bu ölçek karşılaştırma tablosu kılavuzluğunda, basılı ve dijital 

alanyazından elde edilen bilgiler yorumlanıp yeniden ifade ederek bir madde havuzu oluşturuldu. 33 

maddelik bu madde havuzu; Gelişimsel, Öğretimsel ve Klinik denetim modelleri alt ölçekleri için 

beşer; Bilimsel, Sanatsal ve Farklılaştırılmış denetim modelleri alt ölçekleri için altışar madde 

içermektedir.  

Alanyazından elde edilen ve yararlanılan 11 ölçekten farklı olarak, T&B Ders Denetim Modelleri 

Ölçeği’nde, her bir denetim modeli, birer boyut olarak değil, alt ölçek olarak kabul edilmiştir. Böylece 

altı alt ölçekten oluşan bir test bataryası oluşturulmuştur. Karakaş (2017)’a göre test bataryası, 

kişilerde önceden saptanmış bir işlevi ya da bir ağ oluşturan özellikler birikimini değerlendirmek 

amacıyla uygulanan testler topluluğudur. Bu kapsamda alanyazında test bataryası kullanan tezler ve 

makaleler incelendiğinde denetim modelleri adıyla oluşturulmuş bir örnek bulunamamıştır. T&B Ders 

Denetim Modelleri Ölçeği, altı alt ölçekten oluşan bir test bataryasıdır. Bu altı alt ölçeğe dağılan 

madde havuzu Uzman Değerlendirme Formu’na dönüştürülmüştür. Prof. Dr. Abdurrahman İlğan, 

Doç. Dr. Yılmaz Tonbul ve Doç. Dr. Nedim Özdemir’den uzman görüşü alınmıştır. Gelen uzman 

görüşleri doğrultusunda yapılan işlemler ve sonuçlar aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

 

Tablo 5.  

Uzman Görüşlerine Göre Yapılan İşlemler ve Sonuçlar Tablosu  

Madde  İfade İşlem Sonuç 

3 Denetmen, gözlem 

formundaki standart 

maddelere odaklanmalıdır. 

Madde ölçekten 

çıkarıldı ve yeni 

madde yazıldı.  

Öğretmen 

denetiminde 

verimlilik ilkesi 

dikkate alınmalıdır. 

9  Yeni madde olarak 

eklendi. 

Denetim süreci, 

gözlem öncesi 

görüşme, ders 

gözlemi ve gözlem 

sonrası görüşme 
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aşamalarından 

oluşmalıdır. 

 

Verilerin Toplanması ve Analizi  

Etik kurul kararının ardından uygulama aşamasına geçilmiştir. Field (2009)’e göre örneklem 

büyüklüğü faktör analizi sonuçlarının güvenilirliğiyle doğru orantılıdır. Guadagnoli ve Velicer 

(1988)’e göre örneklem büyüklüğü en az 150, Cattell (1978)’e göre ise en az 250 olmalıdır. 

Açımlayıcı faktör analizi için yapılan uygulama sonucunda 71’i öğretmen, 82’si yönetici toplamda 

153 ölçek doldurulmuş; doğrulayıcı faktör analizi için yapılan uygulama sonucunda ise 230’u 

öğretmen, 36’sı yönetici olmak üzere toplamda 266 ölçek doldurulmuştur. Ölçeklerin tamamı uygun 

şekilde doldurulduğu için değerlendirmeye alınmışlardır.  

Test bataryası şeklinde hazırlanmış T&B Ders Denetim Modelleri Ölçeği’nde altı alt ölçek 

bulunmaktadır. Alt ölçeklerin yapı geçerliği faktör analizi tekniği ile incelenmiştir. Büyüköztürk 

(2020)’e göre soyut bir kavramı doğru bir şekilde ölçmek ve ölçeğin içerdiği maddelerin amaçladığı 

özellikleri ölçebilme durumu yapı geçerliliğiyle ilgilidir. Faktör analizi ise yapı geçerliliğini ölçmek 

amacıyla kullanılan bir tekniktir. Bu kapsamda T&B Ders Denetim Modelleri Ölçeği’nin altı alt 

ölçeğinde 153 kişiyle açımlayıcı faktör analizi ve 266 kişiyle doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. 

Açımlayıcı faktör aanalizi için SPSS, doğrulayıcı faktör analizi için verilerin kategorik yapısı dikkate 

alındığından Mplus ve güvenilirlik analizleri için ise Jamovi programı kullanılmıştır.  

 

Bulgular ve Yorumlar 

 

Güvenirlik Çalışmalarına İlişkin Bulgular  

153 kişiyle yapılan birinci ve 266 kişiyle yapılan ikinci uygulama sonucunda ortaya çıkan güvenilirlik 

katsayıları Cronbach's α ve McDonald's ω şeklinde iki kategoride incelenmiştir. 

 

Tablo 6.  

Alt Ölçeklerin I. ve II. Uygulamalardaki Güvenilirlik Katsayıları Tablosu   

Modeller Cronbach's α McDonald's ω 

I. Uygulama  II. Uygulama  I.  

Uygulama 

II. Uygulama 

Bilimsel 0,839 0,928 0,844 0,931 

Klinik 0,801 0,871 0,833 0,883 

Sanatsal 0,886 0,899 0,894 0,913 

Farklılaştırılmış 0,875 0,884 0,883 0,905 

Gelişimsel 0,897 0,907 0,899 0,916 

Öğretimsel 0,884 0,913 0,891 0,916 
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Liu (2003)’ya göre 0,70 sınırını aşan ölçekler güvenilirdir. Özdamar (2002)’a göre bu sınır 0,79’dur. 

0,80-1,00 arasındaki değerler ise “yüksek” derecede güvenilirliği ifade etmektedir. Buna göre T&B 

Ders Denetim Modelleri Ölçeği’nin tüm alt ölçekleri “yüksek” derecede güvenilirdir. I. uygulamanın 

her iki kategorisinde elde edilen değerler II. uygulamada artarak doğrulanmıştır. Güvenirlik tespit 

edildikten sonra geçerlilik çalışmalarına geçilmiş, öncelikle tüm alt ölçeklerin faktör analizine 

uygunluğu incelenmiştir.  

 

Tablo 7. 

Alt Ölçeklerinin Faktör Analizine Uygunluk Sonuçları Tablosu  

Modeller Korelasyon 

katsayıları 

Korelasyon 

matris 

determinantı 

KMO 

katsayısı 

Bartlett’in 

küresellik testi 

sonuçları 

Bilimsel 0,10 ile 0,90 

arasında 

0,084 0,806 x² (15) = 368,681; 

p < 0,05 

Klinik 0,10 ile 0,90 

arasında 

0,113 0,809 x² (15) = 324,610; 

p < 0,05 

Sanatsal 0,10 ile 0,90 

arasında 

0,026 0,875 x² (15) = 545,821; 

p < 0,05 

Farklılaştırılmış 0,10 ile 0,90 

arasında 

0,050 0,887 x² (15) = 446,767; 

p < 0,05 

Gelişimsel 0,10 ile 0,90 

arasında 

0,032 0,842 x² (10) = 515,038; 

p < 0,05 

Öğretimsel 0,10 ile 0,90 

arasında 

0,041 0,795 x² (10) = 476,868; 

p < 0,05 

 

Tabachnick ve Fideli (2001)’ye göre Korelasyon Matris’teki faktör yükleri 0.30’un üzerinde olmalıdır. 

Field (2009)’e göre Korelasyon Matris Determinantı 0,00001’den büyük olmalıdır. Henson ve Roberts 

(2006)’e göre Bartlett’in Küresellik Testi’ndeki significant değeri 0,05’ten küçük olmalıdır. Tüm alt 

ölçeklerde bu ölçütler sağlanmıştır. Ayrıca Field (2009)’e göre KMO değerinin 0,50’nin üzerinde 

olması örneklem büyüklüğünün yeterli olduğunu gösterir. Sharma (1996)’ya göre ise bu değerlerin 

0,50-0,70 arasında olması örneklemin “orta”, 0,70-0,80 arasında olması “iyi”, 0,80-0,90 arasında 

olması “harika”, 0,90-1,00 arasında olması ise “mükemmel” derecede yeterli olduğunu 

göstermektedir. Buna göre örneklem; Bilimsel, Klinik, Sanatsal, Farklılaştırılmış ve Gelişimsel alt 

ölçeklerinde “harika”, Öğretimsel alt ölçeğinde ise “iyi” derecededir. Dolayısıyla incelenecek 

maddeler ve örneklem büyüklüğü faktör analizi için uygundur. Maddeler arasındaki korelasyonlar tüm 

alt ölçeklerde Açımlayıcı Faktör Analizi için yeterince büyüktür.  
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Tablo 8.  

Alt Ölçekler İçin Önerilen Faktör Sayısı Sonuçları Tablosu 

Modeller Bir değerini 

geçen toplam 

açıklanan 

varyans 

katsayısı 

Açıklanan 

varyans 

katsayılarının 

kümülatif 

yüzdeleri 

 

Faktörün 

açıklanan 

varyans 

oranına  

özgün 

katkısı 

Bilimsel 3,395 56,591 56,591 

Klinik 3,203 53,385 53,385 

Sanatsal 3,947 65,780  65,780 

Farklılaştırılmış 3,803 63,383 63,383 

Gelişimsel 3,629 75,582 75,582 

Öğretimsel 3,504 70,081 70,081 

 

Zwick ve Velicer (1986)’e göre Toplam Açıklanan Varyans Tablosu’nda bir değerini geçen madde 

faktör olarak belirlenir. Tüm alt ölçekler sadece birer maddede belirtilen değeri geçmişlerdir. Bu 

durum tek faktörlü yapıya işarettir. Açıklanan varyans oranlarının kümülatif yüzdelerine baktığımızda 

tüm alt ölçeklerde %50 alt sınırının geçildiği görülmektedir. Bu durum aynı zamanda geçerlilik için 

önemli bir göstergedir. Faktörlerin açıklanan varyans oranına özgün katkılarını incelediğimizde ise 

tüm alt ölçeklerde %5 sınırının geçildiği görülmektedir.  

 

Tablo 9.  

Alt Ölçekler İçin Yamaç Birikinti Grafiği Sonuçları Tablosu 

  

Bilimsel Klinik 
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Öğretimsel Sanatsal 

  

Farklılaştırılmış Gelişimsel 

 

Thompson (2004)’a göre yamaç birikinti grafiğindeki keskin düşüşler faktör sayısını belirmek için 

önemli birer göstergedirler. Tüm alt ölçeklerde birinci ve ikinci bileşenler arasında tek bir keskin 

düşüş görülmektedir. Dolayısıyla açımlayıcı faktör analizi sonucunda alt ölçeklerin tamamının tek 

faktörlü yapılardan oluştuğu tespit edilmiştir.  

 

Tablo 10.  

Alt Ölçeklerdeki Maddelerin Faktör Yükleri Tablosu 

Madde no Bilimsel Faktör yükü 

AFA DFA 

1 Denetim önceden belirlenmiş ilkelere ve ölçütlere 

göre yapılmalıdır.        

0,687 0,884 

2 Denetimde öğretmenden önceden belirlenen 

standartlar dışında bir şey beklenmemelidir. 

0,721 0,858 

3 Müfettiş/okul yöneticisi denetleyen, öğretmen 

denetlenen kişidir ve değerlendirme süreci bu 

rollerin sınırlarını aşmamalıdır. 

0,832 0,894 

4 Tüm öğretmenlerin aynı kriterlere göre 

denetlenmesi, denetimin objektifliğini artırır. 

0,809 0,851 
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5 Öğretmen denetiminde verimlilik ilkesi dikkate 

alınmalıdır. 

0,724 0,908 

6 Öğretmen, denetmenin planladığı iş ve işlemlerin 

dışına çıkmamalıdır. 

0,730 0,721 

Madde no Klinik  Faktör yükü 

AFA DFA 

7 Denetimde nelerin denetleneceği öğretmen ve 

denetmen tarafından birlikte belirlenmelidir. 

0,581 0,774 

8 Denetimin amacı öğretmenin denetim öncesinde ve 

sonrasında kendini değerlendirmesini sağlamaktır. 

0,699 0,905 

9 Denetim süreci, gözlem öncesi görüşme, ders 

gözlemi ve gözlem sonrası görüşme aşamalarından 

oluşmalıdır.   

0,819 0,930 

10 Denetim sonrası görüşmelerde varılan sonuçlar ve 

alınan kararlara bağlı olarak, öğretmen yetkin bir 

noktaya erişinceye kadar denetimler 

tekrarlanmalıdır. 

0,581 0,865 

11 Denetçi, alan uzmanı olarak öğretmenle işbirliği 

içerisinde denetim sürecini birlikte planlamalıdır. 

0,816 0,881 

12 Denetim uygulamaları, öğretmenlerin gözlem 

sonuçlarına bağlı olarak bir sonraki derse 

eksiklerini gidermiş şekilde girmelerini 

sağlamalıdır. 

0,837 0,854 

Madde no Sanatsal  Faktör yükü 

AFA DFA 

13 Denetmenin amacı, öğretmenin öğretim süreçlerine 

yaptığı özgün katkıyı öne çıkarmaktır. 

0,773 0,917 

14 Öğretmenlik bir sanattır ve denetim uygulamaları, 

standartlara uygunluktan çok öğretmenin bu yönünü 

saptamayı hedeflemelidir. 

0,874 0,934 

15 Denetmen sınıfta kendini unutturmalı ve sınıftaki 

eğitim-öğretim süreçleri doğal akışına devam 

etmelidir. 

0,753 0,936 

16 Gözlem sonuçları bütün bir yıla genellenmemeli, 

uygulamalar tekrarlanmalıdır. 

0,657 0,797 

17 Denetmen, öğretmenlerin kendi öğretim tarzlarının 

farkına varmalarında ve uygulamaların sınıfa 
0,904 0,951 
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yansımasını görmelerinde onlara ışık tutmalıdır. 

18 Denetim sürecinde öğretmenin standartların 

dışındaki özgün yöntem ve teknikleri de 

değerlendirmeye alınmalıdır. 

0,879 0,873 

Madde no Farklılaştırılmış Faktör yükü 

AFA DFA 

19 Öğretmenler mesleki yetkinlik ve tecrübelerine göre 

farklı yaklaşımlarla denetlenmelidir. 

0,741 0,856 

20 Denetim, öğretmenin denetçi ve meslektaşlarıyla 

etkileşim içerisinde, kendi gelişim sürecini 

olgunlaştırmaya fırsat veren bir değerlendirme 

süreci olmalıdır. 

0,874 0,960 

21 Denetim, öğretmenlere yoğunlaştırılmış geliştirme, 

işbirliğine dayalı geliştirme ve öz yönelimli 

geliştirme gibi farklı seçenekler sunmalıdır. 

0,816 0,942 

22 Öğretmeni bir denetçi mi ya da kendi zümresi mi 

değerlendirecek yoksa öğretmen, 

özdeğerlendirmeyle kendi kendini mi denetleyecek, 

şeklindeki soruyu doğrudan öğretmen 

cevaplamalıdır.  

0,749 0,835 

23 Aday öğretmenlere veya ciddi sorunları olan 

öğretmenlere, uzmanlardan destek almalarını 

sağlayacak farklı denetim seçenekleri sunulmalıdır. 

0,817 0,917 

24 Denetmen, öğretmenin gelişim aşamasına uygun 

denetim seçeneklerini sunan kişi, öğretmen bu 

seçimi yapan kişidir. 

0,771 0,881 

Madde no Gelişimsel Faktör yükü 

AFA DFA 

25 Denetmen öğretmenlerde bilişsel, kavramsal, 

benlik, ahlaki, bilinç ve mesleki gelişim 

alanlarındaki düzeylerinin geliştirilmesini 

amaçlamalıdır. 

0,791 0,860 

26 Öğretmen, bulunduğu gelişim aşamasına göre; 

yönlendirmeli, işbirlikli ve yönlendirmesiz denetim 

yaklaşımlarından hangisine ihtiyaç duyuyorsa, 

denetmen tarafından tespit edilmelidir.  

0,915 0,915 

27 Denetmen, öğretmenin farklı alanlardaki gelişim 

düzeyini dikkate alarak uygun denetim modelini 

uygulayan ve gelişim düzeyini destekleyici 

çözümler sunan uzmandır. 

0,878 0,968 
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28 Denetimde kullanılacak formlar, öğretmenin 

gelişim alanlarını dikkate alarak oluşturulmalıdır. 

0,864 0,928 

29 Öğretmenin gelişim düzeyinin sağlıklı bir şekilde 

tespit edilebilmesinde, denetmen, alanının bir 

uzmanı olarak belirleyici olmalıdır. 

0,805 0,916 

Madde no Öğretimsel Faktör yükü 

AFA DFA 

30 Denetimde, öğretmenlerin etkili ders işleme, 

materyal geliştirme ve ölçme değerlendirme gibi 

öğretimsel yeterliklerinin geliştirilmesine 

odaklanılmalıdır. 

0,757 0,928 

31 Öğrencilerin öğrenme düzeyini artırmak amacıyla 

denetimde öğretmenin öğretimsel etkinlikleri 

uygulama yeterliğine odaklanılmalıdır. 

0,743 0,953 

32 Denetmen, öğretmenlerin öğretimsel yeterliklerini 

geliştirmeleri amacıyla örnek dersler işleyen, örnek 

materyaller sunan, soru yazımı gibi alanlarda 

öğretmenle birlikte çalışan bir öğretim uzmandır. 

0,583 0,894 

33 Denetmen, öğretmenin sınıf yönetiminde 

istenmeyen davranışları öğretimsel etkinlikler 

aracılığıyla çözüp çözemediğine odaklanmalıdır. 

0,777 0,930 

34 Denetim, öğretim sürecini etkileyen okul içi ve okul 

dışı tüm faktörleri dikkate alarak yapılmalıdır. 

0,644 0,866 

 

Hair vd. (2010)’ne göre örneklem büyüklüğü 120’nin üzerindeyse 0,50’nin üzerindeki faktör yükleri 

anlamlı kabul edilir. Tablo 9’da görüldüğü gibi 153 kişiyle yapılan açımlayıcı faktör analizi sonucunda 

elde edilen faktör yükleri tüm alt ölçeklerde istenen ölçütü sağlanmıştır. Yine Hair vd. (2010)’ne göre 

örneklem büyüklüğü 200’ün üzerindeyse 0,40’ın üzerindeki faktör yükleri anlamlı kabul edilir. Tablo 

9’da görüldüğü gibi 266 kişiyle yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda elde edilen faktör yükleri 

tüm alt ölçeklerde istenen ölçütü sağlanmıştır. 

 

Tablo 11.  

Alt Ölçeklerin Uyum İyiliği Değerleri Tablosu  

Uyum iyiliği 

kategorileri 

Denetim modelleri 

B K S F G Ö 

RMSEA 0,259 0,125 0,081 0,094 0,107 0,135 

CFI 0,970 0,986 0,996 0,995 0,997 0,993 

TLI 0,951 0,977 0,993 0,992 0,993 0,987 
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SRMR 0,025 0,026 0,016 0,017 0,015 0,013 

 

Baumgartner ve Homburg (1996)’a göre CFI ve TLI değerleri 0,90 ile 0,95 arasındaysa kabul 

edilebilir; 0,95 ile 1,00 arasındaysa mükemmel bir uyum söz konusudur. Schermelleh-Engel ve 

Moosbrugger (2003)’e göre SRMR değeri 0,05 ve 0,10 arasındaysa kabul edilebilir; 0 ile 0,05 

arasındaysa mükemmel bir uyum söz konusudur. Tabloda görüldüğü gibi tüm alt ölçekler; CFI, TLI ve 

SRMR kategorilerinde mükemmel uyum göstermiştir. Browne ve Cudeck (1993)’e göre RMSEA 

değeri 0,05 ile 0,08 arasındaysa kabul edilebilir; 0,00 ile 0,05 arasındaysa mükemmel bir uyum söz 

konusudur. Buna göre Sanatsal’da (0,081) yakın bir değer elde edilirken diğer değerler istenen 

ölçütlerden uzaklaşmışlardır. Sorunun kaynağını tespit etmeye yönelik yapılan alanyazın taraması 

sonucunda, Shi ve Olivares (2020)’nin, RMSEA’nın, popülasyon değerlerinde tutarlı sonuçlar 

vermediğini; çünkü farklı parametreleri tahmin ettiğini ifade ettikleri bulunmuştur. Tarafsız tahminler 

üretmek için doğru formüller kullanılmalıdır. SRMR için bu çalışmalar yapılmıştır ve RMSEA’nın 

diğer kategorilerle uyumsuz olduğu durumlarda SRMR’ye güvenmek gerektiği tespit edilmiştir. Test 

bataryası gibi model parametrelerinde SRMR daha doğru sonuçlar vermektedir. Nitekim tüm alt 

ölçeklerin SRMR değerleri mükemmel derecede uyumludur. 

 

Sonuçlar ve Öneriler 

T&B Ders Denetim Modelleri Ölçeği’nin tüm alt ölçeklerindeki hem açımlayıcı hem doğrulayıcı 

faktör analizi uygulamalarında geçerlik ve güvenirlik sağlanmıştır. Ölçme aracı başka araştırmalarda 

kullanılabilir. Farklı örneklemlerde uygulanarak, istatistikler tekrarlanabilir. 
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Özet 

Araştırmanın amacı, öğretmenlerin ve yöneticilerin tercih ettikleri eğitim felsefesini belirlemek için 

geçerli ve güvenilir Likert türü bir ölçme aracı geliştirmek ve elde edilen veriler ışığında ölçme aracını 

tanıtmaktır. Nicel, tarama modelinde bir araştırmadır. Araştırmanın evreni, Aydın’ın Söke ilçesindeki 

dört anaokulu, 23 ilkokul, 25 ortaokul ve dokuz liseyi kapsamaktadır. Çalışmada örneklemeye 

gidilmemiştir. Açımlayıcı faktör analizi için yapılan birinci uygulamada bu okullardaki 71 öğretmen 

ve 82 yönetici; doğrulayıcı faktör analizi için yapılan ikinci uygulamada ise yine aynı okullardaki 230 

öğretmen ve 36 yönetici çalışmaya gönüllü olarak katılmışlardır. Veri toplama aracı olarak 

araştırmacılar tarafından geliştirilen “T&B Eğitim Felsefeleri Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek formunun 

girişinde kişisel ve mesleki bilgilere yer verilmiştir. Devamında öğretmenlerin ve yöneticilerin tercih 

ettikleri eğitim felsefesini tespit etmek için beş alt ölçekten oluşan 30 madde bulunmaktadır. Alt 

ölçekler; Daimicilik, Esasicilik, İlerlemecilik, Yeniden Kurmacılık ve Varoluşçuluk başlıklarından 

oluşmaktadır. Ölçeklerin oluşumunda test bataryası yöntemi kullanılmıştır. Test bataryasını oluşturan 

beş alt ölçek, Daimicilik’te beş; Esasicilik, Yeniden Kurmacılık ve Varoluşçuluk’ta altışar, 

İlerlemecilik’te yedi madde içermektedir. Güvenirlik analizleri için Cronbach's α ve McDonald's ω 

kategorileri kullanılmıştır. 30 maddenin açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizinde aldıkları faktör 

yükleri karşılaştırılmış, tümü istenen değerler arasında bulunmuştur. Ayrıca model uyum iyiliği 

değerleri de tüm alt ölçeklerde istenen değerlerdedir. Sonuç olarak T&B Eğitim Felsefeleri Ölçeği’nin 

tüm alt ölçeklerinin geçerli ve yüksek derecede güvenilir olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Felsefe, Eğitim Felsefeleri, Ölçek Geliştirme 

 

Abstract 

The aim of the research is to develop a valid and reliable Likert-type measurement tool to determine 

the preferred educational philosophy of teachers and administrators and to introduce the measurement 

tool in the light of the data obtained. It is a quantitative, screening-model research. The universe of the 

research includes four kindergartens, 23 primary schools, 25 middle schools and nine high schools in 

Söke district of Aydın. Sampling was not used in the study. In the first application made for 

exploratory factor analysis, 71 teachers and 82 administrators in these schools; in the second 

application for confirmatory factor analysis, 230 teachers and 36 administrators from the same schools 

voluntarily participated in the study. The “T&B Educational Philosophies Scale” developed by the 

researchers was used as a data collection tool. Personal and professional information are given in the 
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introduction of the scale form. In the continuation, there are 30 items consisting of five subscales to 

determine the preferred educational philosophy of teachers and administrators. The sub-scales consist 

of the titles of Perennialism, Essentialism, Progressivism, Reconstructionism and Existentialism. The 

test battery method was used in the formation of the scales. The five subscales that make up the test 

battery contain five items in Perennialism; six items in Essentialism, Reconstructionism and 

Existentialism, and seven items in Progressivism. Cronbach's α and McDonald's ω categories were 

used for reliability analyses. in the exploratory and confirmatory factor analysis of 30 items, the factor 

loads they received were compared, and all of them were found to be among the desired values 

Decisively. In addition, the goodness of fit values of the model are also at the desired values in all 

subscales. As a result, it has been determined that all subscales of the T&B Educational Philosophies 

Scale are valid and highly reliable. 

Keywords: Philosophy, Educational Philosophies, Scale Development 

 

Giriş 

Alanyazın incelendiğinde eğitim felsefelerinin Daimicilik, Esasicilik, İlerlemecilik, Yeniden 

Kurmacılık ve Varoluşçuluk başlıklarında tanıtıldığı görülmektedir. Erden (2005)’e göre daimicilik, en 

muhafazakâr eğitim felsefesidir. Bilgi, erdem ve güzellik gibi kavramlar değişmezdir. Ortaçağ, 

günümüze ışık tutan içerikler barındırır. Demirel (2020)’e göre Esasicilik, toplumsal çatışmayı 

önleyen, kuşak çatışmalarına engel olan örnek vatandaşlar yetiştirmenin eğitimin amacı olduğunu 

savunan bir eğitim felsefesidir. Dewey (2010)’ye göre İlerlemecilik, öğrencinin ilgi ve ihtiyaçlarına 

uygun projeler geliştiren, demokratik bir sınıf ortamında problem çözme becerilerini sınayan ve 

öğretmeni bilgi aktaran değil, fırsatlar sunan kişi olarak gören bir eğitim felsefesidir. Sönmez (2020)’e 

göre Yeniden Kurmacılık, okulun işlevini yenidünya uygarlığı kurmak olarak gören bir eğitim 

felsefesidir. İlerlemecilikten ayrılan belki de tek noktası yeni bir toplum kurma düşüncesidir. 

Büyükdüvenci (1994)’ye göre Varoluşçuluk, öğrencilerin, toplumun dayattığı kurallara göre değil, 

kendi ahlaksal seçimlerini yapabilecek durumda eğitilmesi gerektiğini savunur. Eğitim, konuları 

öğrenmekten, kültürel mirası taşımaktan çok daha fazlasıdır. Eğitim insanın kendini var etme 

mücadelesidir. 

Eğitim felsefeleri eyleme ya da eylemsizliğe yönelik bakış açıları sunarlar. Eğitim öğretim süreçlerinin 

hedef ve içerik belirleme, yetiştirme uygulamaları ve değerlendirme aşamalarında pratiğe yön veren 

teoriyi temin ederler. Alanyazın incelendiğinde bu üstyapının eğitim-öğretim süreçlerinde hangi 

değişkenleri etkilediğine yönelik çeşitli araştırmalar yapıldığı görülmektedir. Örneğin Daimicilik ve 

Esasicilik’in benimsenmesi, geleneksel öğrenme-öğretme anlayışına sahip olmayı (Baş 2015) ve bazı 

yapılandırmacı öğrenme ortamı düzenleme becerilerini (materyal ve kaynakların çözüme götürülmesi, 

düşünceleri diğerleriyle paylaşma, yansıtma ve öğrencileri kavram keşfi için motive etme, öğrenen 

ihtiyaçlarını karşılama, anlam oluşturma ve gerçek olaylarla bağlama) (Meral, 2014) etkilemektedir. 

İlerlemecilik ve Yeniden Kurmacılık’ın benimsenmesi ise tartışmalar ve görüşmeler yapma, 

düşünceleri diğerleri ile paylaşma, öğrenen ihtiyaçlarını karşılama, anlam oluşturma ve gerçek 

olaylarla bağlama gibi yapılandırmacı öğrenme ortamı düzenleme becerilerini (Meral, 2014) ve 

yapılandırmacı öğrenme-öğretme anlayışına sahip olmayı etkilemektedir. Bu etkilemeye Varoluşçuluk 

da dâhildir (Baş 2015). Aynı zamanda Daimicilik, İlerlemecilik, Yeniden Kurmacılık ve Varoluşçuluk; 

değerler eğitiminin gereğine inanç ve değerler eğitimini içselleştirme gibi değerler eğitimi tutum 

ölçeği boyutlarını etkilerken;  Esasicilik, aynı ölçekte değerler eğitimine yönelik olumsuz inancı 

etkilemektedir (Ayaz, 2022). 

MEB Örgün Eğitim İstatistikleri (2021)’ne göre ülkemizde 18 milyon 85 bin 943 örgün eğitim 

öğrencisi ve 1 milyon 112 bin 305 öğretmen bulunmaktadır. 67 bin 125 olan okul sayısından yola 

çıkarsak bir o kadar okul müdürü ve bunları denetlemek için yüzlerce eğitim müfettişi söz konusudur. 

Bu kadar geniş bir sistemin denetlenmesinde; öğretmenlerin, yöneticilerin ve müfettişlerin mesleki 

niteliklerini çağdaş bir bakış açısıyla ortaya koymak eğitim felsefelerini doğru tanımakla mümkündür. 

Yapılan denetimlerin eğitim sistemini düzenlemeyi ve yeni reformlara ışık tutmayı amaçladığı 

düşünülürse öğretmenlerin ve yöneticilerin benimsedikleri eğitim felsefelerinin biliniyor olmasının 
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bütün bu süreçleri daha etkili kılacağı düşünülmektedir. Alanyazındaki ölçme araçları, araştırmanın 

yöntem bölümünde veri toplama aracının geliştirilmesi bölümünde kısaca tanıtılarak, bu araştırmaya 

duyulan gereksinim açıklanmaya çalışılmıştır.  

Bu çalışmanın sonuçları Eğitim Bilimine Giriş dersinin Eğitimin Felsefi Temelleri konusunda 

öğretmen adaylarına tanıtılabilir. Böylece kendi felsefelerini gözden geçirme fırsatı oluşacaktır. Ayrıca 

lisansüstü eğitimde, hem derslerde hem yapılacak tezlerde kullanılabilir. Yeni eğitim felsefesi 

sınıflamalarının geliştirilmesine katkı sağlayabilir. Görevdeki öğretmenlere yönelik hizmet içi 

eğitimlerde kullanılabilir. Öğretmenlerin benimsedikleri eğitim felsefesi ile tercih ettikleri denetim 

modeli arasındaki ilişki, denetim uygulamalarının etkililiğini artırabilir. Eğitim-öğretim süreçlerinin 

daha etkili ilerlemesi için yöneticilere yeni vizyonlar sunabilir. Müfettiş eğitimlerinde kullanılabilir ve 

görevdeki müfettişlere, uygulanacak denetim modelinin doğru tespit edilmesine yönelik doğru felsefi 

bakış açıları sağlayabilir.  

 

Yöntem 

Bu bölümde sırası ile araştırmanın modeline, çalışma grubuna, veri toplama aracına, verilerin 

toplanması sürecine, bulgulara ve yorumlara yer verilmiştir. 

 

Araştırmanın Modeli 

Nicel bir araştırmadır. Tarama modeli kullanılmıştır. Tarama modeli, geçmişte ya da halen var olan bir 

durumu, var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımıdır. Araştırmaya konu olan 

birey ya da nesne, kendi koşulları içinde ve olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır. Değişkenleri herhangi 

bir şekilde değiştirme veya etkileme çabası gösterilmez (Karasar, 2012). 

  

Örneklem  

Araştırmanın evreni, Aydın’ın Söke ilçesindeki 4 anaokulu, 23 ilkokul, 25 ortaokul ve 9 liseyi 

kapsamaktadır. Çalışmada örneklemeye gidilmemiştir. Açımlayıcı faktör analizi için bu okullardaki 71 

öğretmen ve 82 yönetici; doğrulayıcı faktör analizi için yine aynı evrendeki 36 yönetici ve 230 

öğretmen çalışmaya gönüllü olarak katılmışlardır. 

 

Tablo 1.  

Açımlayıcı Faktör Analizi İçin Örneklem Dağılımı Tablosu  

 

Kademeler 

 

Okullar 

Örneklem 

Yönetici Öğretmen 

Anaokulu 4 8 7 

İlkokul 23 39 9 

Ortaokul 25 18 25 

Lise 9 17 30 

Toplam 61 82 71 

Tablo 2.  

Doğrulayıcı Faktör Analizi İçin Örneklem Dağılımı Tablosu 
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Kademeler 

 

Okullar 

Örneklem 

Yönetici Öğretmen 

Anaokulu 4 2 15 

İlkokul 23 8 76 

Ortaokul 25 10 70 

Lise 9 16 69 

Toplam 61 36 230 

 

Veri toplama Araçları  

Veri toplama aracı, “T&B Eğitim Felsefeleri Ölçeği”dir. Araştırmacılar tarafından geliştirilmiştir. 5 alt 

ölçekten oluşmaktadır. Ölçekteki maddelerin eğitim felsefelerine göre dağılımı aşağıdaki tabloda 

verilmiştir. 

 

Tablo 3. 

Maddelerin Alt Ölçeklere Dağılımı Tablosu 

Kuram Madde 

Daimicilik 1, 2, 3, 4, 5 

Esasicilik 6, 7, 8, 9, 10, 11 

İlerlemecilik 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 

Yeniden Kurmacılık 19, 20, 21, 22, 23, 24 

Varoluşçuluk 25, 26, 27, 28, 29, 30 

 

Ölçekte ters madde bulunmamaktadır. Ölçekten toplam puan alınamamaktadır. Her bir eğitim felsefesi 

alt ölçeğine ait maddeler toplanarak alt ölçek toplam puanı veya alt ölçek toplam puanı madde sayısına 

bölünerek aritmetik ortalama elde edilebilmektedir. Ölçeğin her bir eğitim felsefesi alt ölçeğinden 

alınan yüksek puan, bireyin ilgili alt ölçeğin değerlendirdiği eğitim felsefesine yönelik tutumunun 

yüksek/olumlu olduğunu göstermektedir.  

 

Ölçek Geliştirme Basamakları  

Hazırlık çalışmaları için alanyazındaki kaynaklar incelendi. Bu kapsamda üretilen anketler/ölçekler 

aşağıdaki tablodan takip edilebilir. 

 

Tablo 4.  

Alanyazından Elde Edilen Eğitim Felsefesi Ölçekleri Tablosu 
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Araştırmacı Ölçme aracı 

Uyangör ve Aytaç (2020) Eğitim Felsefesi Eğilimleri 

Ashraf ve Kafi (2017) Teachers' Philosophy of Education 

Inventory 

Uyangör, Şahan ve Atıcı (2016) Preferences For Educational Philosophies 

Scale 

Kumral (2014) Eğitsel Düşünce ve Uygulamalar Ölçeği 

Toprakçı, Buldur, Bozpolat, Dağdeviren ve 

Eren (2013) 

Eğitim Felsefesi Saptama Araçları 

Çetin, İlhan ve Arslan (2012) Felsefi Tercih Değerlendirme Ölçeği 

Yılmaz, Altınkurt ve Çokluk (2011) Eğitim İnançları Ölçeği 

Ekiz (2005) İlk ve Ortaöğretim Okul Yöneticilerinin 

Eğitim Felsefesi Akımlarına Karşı 

Eğilimlerini Belirleme Ölçeği 

Wiles ve Bondi (1989) 

Uyarlayan: Doğanay ve Sarı (2003) 

Philosophy Preference Assesment 

Felsefi Tercih Değerlendirme Ölçeği 

 

“T&B Eğitim Felsefeleri Ölçeği” hazırlanırken öncelikle bu çalışmalarda bahsedilen ölçeklere ve 

anketlere ulaşıldı. Eğitim felsefelerini toplu olarak ele alan yedi yerli, iki yabancı ölçek, madde havuzu 

oluşturma aşamasında değerlendirilmek üzere arşivlendi. Philosophy Preference Assesment (Wiles ve 

Bondi, 1989) iki defa uyarlandığı, üretildiği tarih dikkate alındığında güncellenmesi gerektiği ve 

eğitim felsefesi akımları yerine idealizm, realizm gibi felsefe akımlarını alt boyut olarak tanımladığı 

için değerlendirme dışı bırakıldı. Yapılan incelemeler sonucunda; Eğitim Felsefesi Saptama Özet 

Aracı (Toprakçı, Buldur, Bozpolat, Dağdeviren ve Eren, 2013), Eğitim İnançları Ölçeği (Yılmaz, 

Altınkurt ve Çokluk, 2011) ve Eğitsel Düşünce ve Uygulamalar Ölçeği (Kumral, 2014) dışındaki tüm 

ölçeklerin dört eğitim felsefesini kullanmakta olduğu, Varoluşçuluk’u bir eğitim felsefesi boyutu 

olarak dikkate almadıkları tespit edilmiştir. Alanyazından elde edilen ve yararlanılan ölçeklerdeki alt 

boyutları değerlendirmek üzere “Hedef, İçerik, Yetiştirme Uygulamaları ve Değerlendirme” 

başlıklarını içeren bir ölçek karşılaştırma tablosu oluşturulmuştur. Bu ölçek karşılaştırma tablosu 

kılavuzluğunda, basılı ve dijital alanyazından elde edilen bilgiler yorumlanıp yeniden ifade ederek bir 

madde havuzu elde edilmiştir. 28 maddelik bu madde havuzu; Esasicilik ve Daimicilik alt ölçekleri 

için beşer; İlerlemecilik, Yeniden Kurmacılık ve Varoluşçuluk alt ölçekleri için altışar madde 

içermektedir. 

Alanyazından elde edilen ve yararlanılan dokuz ölçekten farklı olarak, T&B Eğitim Felsefeleri 

Ölçeği’nde, her bir eğitim felsefesi, birer boyut olarak değil, alt ölçek olarak kabul edilmiştir. Böylece 

beş alt ölçekten oluşan bir test bataryası oluşturulmuştur.  Karakaş (2017)’a göre test bataryası, 

kişilerde önceden saptanmış bir işlevi ya da bir ağ oluşturan özellikler birikimini değerlendirmek 

amacıyla uygulanan testler topluluğudur. Bu kapsamda alanyazında test bataryası kullanan tezler ve 

makaleler incelendiğinde eğitim felsefeleri adıyla oluşturulmuş bir örnek bulunamamıştır. T&B 

Eğitim Felsefeleri Ölçeği, beş alt ölçekten oluşan bir test bataryasıdır. Bu beş alt ölçeğe dağılan madde 

havuzu Uzman Değerlendirme Formu’na dönüştürülmüştür. Doç. Dr. Yılmaz Tonbul, Doç. Dr. Esen 
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Altunay ve Doç. Dr. Nedim Özdemir’den uzman görüşü alınmıştır. Gelen uzman görüşleri 

doğrultusunda yapılan işlemler ve sonuçlar aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

 

Tablo 5.  

Uzman Görüşlerine Göre Yapılan İşlemler ve Sonuçlar Tablosu 

Madde İfade İşlem Sonuç 

1 Eğitimin amacı 

kutsal değerlere 

bağlı ahlaki tutumlar 

geliştirmiş bireyler 

yetiştirmektir. 

Madde ölçekten 

çıkarıldı ve yeni 

madde yazıldı. 

Öğretmen geçmişten 

gelen kesin doğruları 

nesilden nesile 

aktarmalıdır. 

6 Eğitim, ulusal 

değerlere bağlı 

bireyler 

yetiştirmelidir. 

Madde ölçekten 

çıkarıldı ve yeni 

madde yazıldı. 

Öğrencinin 

akademik başarısı ön 

planda olmalıdır. 

 

Verilerin Toplanması ve Analizi  

Etik kurul izinlerinin ardından veri toplama aşamasına geçilmiştir. (Field (2009)’e göre örneklem 

büyüklüğü faktör analizi sonuçlarının güvenilirliğiyle doğru orantılıdır. Guadagnoli ve Velicer 

(1988)’e göre örneklem büyüklüğü en az 150, Cattell (1978)’e göre ise en az 250 olmalıdır. 

Açımlayıcı faktör analizi için yapılan uygulama sonucunda 71’i öğretmen, 82’si yönetici toplamda 

153 ölçek doldurulmuş; doğrulayıcı faktör analizi için yapılan uygulama sonucunda ise 230’u 

öğretmen, 36’sı yönetici olmak üzere toplamda 266 ölçek doldurulmuştur. Ölçeklerin tamamı uygun 

şekilde doldurulduğu için değerlendirmeye alınmışlardır.  

Test bataryası şeklinde hazırlanmış T&B Eğitim Felsefeleri Ölçeği’nde beş alt ölçek bulunmaktadır. 

Alt ölçeklerin yapı geçerliği faktör analizi tekniği ile incelenmiştir. Büyüköztürk (2020)’e göre soyut 

bir kavramı doğru bir şekilde ölçmek ve ölçeğin içerdiği maddelerin amaçladığı özellikleri ölçebilme 

durumu yapı geçerliliğiyle ilgilidir. Faktör analizi ise yapı geçerliliğini ölçmek amacıyla kullanılan bir 

tekniktir. Bu kapsamda T&B Eğitim Felsefeleri Ölçeği’nin beş alt ölçeğinde 153 kişiyle açımlayıcı 

faktör analizi ve 266 kişiyle doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Açımlayıcı faktör analizi için SPSS, 

doğrulayıcı faktör analizi için verilerin kategorik yapısı dikkate alındığından Mplus ve güvenilirlik 

analizleri için ise Jamovi programı kullanılmıştır.  

 

Bulgular ve Yorumlar 

Güvenirlik Çalışmalarına İlişkin Bulgular  

153 kişiyle yapılan birinci ve 266 kişiyle yapılan ikinci uygulama sonucunda ortaya çıkan güvenilirlik 

katsayıları Cronbach's α ve McDonald's ω şeklinde iki kategoride incelenmiştir. 
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Tablo 6.  

Alt Ölçeklerinin I. ve II. Uygulamalarındaki Güvenilirlik Katsayıları Tablosu   

Kuramlar Cronbach's α Mcdonald's ω 

I. Uygulama  II. Uygulama  I.  

Uygulama 

II. Uygulama 

Daimicilik 0,678 0,911 0,689 0,912 

Esasicilik 0,753 0,911 0,788 0,916 

İlerlemecilik 0,901 0,943 0,909 0,944 

Y. Kurmacılık 0,904 0,909 0,911 0,920 

Varoluşçuluk 0,814 0,876 0,861 0,908 

 

Liu (2003)’ya göre 0,70 sınırını aşan ölçekler güvenilirdir. Özdamar (2002)’a göre bu sınır 0,79’dur. 

0,80-1,00 arasındaki değerler ise “yüksek” derecede güvenilirliği ifade etmektedir. Tablo 6’da 

görüldüğü gibi birinci uygulamada İlerlemecilik, Yeniden Kurmacılık ve Varoluşçuluk  “yüksek” 

derecede güvenilirken, Esasicilik’in güvenilirliğinin sadece kabul edilebilir olduğu söylenebilir. Fakat 

Daimicilik güvenilirlik ölçütünü sağlayamamıştır. Bu durumda ölçekteki dördüncü maddede revizyon 

yapılmış ve yine tabloda görüldüğü gibi ikinci uygulama sonucunda tüm alt ölçeklerin “yüksek” 

derece güvenilir olduğu tespit edilmiştir. Alt ölçeklerin faktör analizine uygunluğuyla başlayıp ikinci 

uygulamadaki doğrulayıcı faktör analizi bilgilerine uzanan süreçler aşağıdaki tablolardan takip 

edilebilir. 
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Tablo 7.  

Alt Ölçeklerin Faktör Analizine Uygunluk Sonuçları  

Kuramlar Korelasyon 

Katsayıları 

Korelasyon 

Matris 

Determinantı 

KMO 

Katsayısı 

Bartlett’in 

Küresellik Testi 

Sonuçları 

Daimicilik 

 

d4: 0,051 0,418 0,699 x² (10) = 130,437; p 

< 0,05 

Esasicilik 0,10 ile 0,90 

arasında 

0,134 0,758 x² (15) = 299,633; p 

< 0,05 

İlerlemecilik 0,10 ile 0,90 

arasında 

0,012 0,875 x² (21) = 657,512; p 

< 0,05 

Yeniden 

Kurmacılık 

 

0,10 ile 0,90 

arasında 

0,017 0,856 x² (15) = 606,193; p 

< 0,05 

Varoluşçuluk 0,10 ile 0,90 

arasında 

0,052 0,823 x² (15) = 441,168; p 

< 0,05 

 

Tabachnick ve Fideli (2001)’ye göre Korelasyon Matris’teki faktör yükleri 0.30’un üzerinde olmalıdır. 

Field (2009)’e göre Korelasyon Matris Determinantı 0,00001’den büyük olmalıdır. Henson ve Roberts 

(2006)’e göre Bartlett’in Küresellik Testi’ndeki significant değeri 0,05’ten küçük olmalıdır. Tüm alt 

ölçeklerde bu ölçütler sağlanmıştır. Ayrıca Field (2009)’e göre KMO değerinin 0,50’nin üzerinde 

olması örneklem büyüklüğünün yeterli olduğunu gösterir. Sharma (1996)’ya göre ise bu değerlerin 

0,50-0,70 arasında olması örneklemin “orta”, 0,70-0,80 arasında olması “iyi”, 0,80-0,90 arasında 

olması “harika”, 0,90-1,00 arasında olması ise “mükemmel” derecede yeterli olduğunu 

göstermektedir. Buna göre d4 (0,051) dışında, Korelasyon Matris tablolarındaki faktör yüklerinin 

tamamının dağılımı 0,30’un üzerindedir. Korelasyon Matris determinantları tüm alt ölçeklerde 

0,00001’den büyüktür. Bartlett’in Küresellik Testi’ndeki significant değeri tüm alt ölçeklerde 0,05’ten 

küçüktür. KMO katsayılarına göre örneklem büyüklüğü İlerlemecilik, Yeniden Kurmacılık ve 

Varoluşçuluk alt ölçeklerinde “harika” derecede, Esasicilik alt ölçeğinde “iyi” derecede, Daimicilik alt 

ölçeğinde ise “orta” derecede yeterlidir. Dolayısıyla incelenecek maddeler ve örneklem büyüklüğü 

faktör analizi için uygundur. Maddeler arasındaki korelasyonlar tüm alt ölçeklerde açımlayıcı faktör 

analizi için yeterince büyüktür.  
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Tablo 8.  

Alt Ölçekler İçin Önerilen Faktör Sayısı Sonuçları  

Kuramlar Toplam 

açıklanan 

varyans 

katsayısı 

Açıklanan 

varyans 

oranlarının 

kümülatif 

yüzdeleri 

 

Faktörün 

açıklanan 

varyans 

oranına  

özgün 

katkısı 

Daimicilik 2,228 

1,062 

44,568 

65,817 

 

44,568 

21,250 

Esasicilik 2,909 

1,324 

48,478 

70,538 

48,478 

22,060 

İlerlemecilik 4,513 64,477 64,477 

Yeniden 

Kurmacılık 

4,140 69,006 69,006 

Varoluşçuluk 3,522 

1,020 

58,705 

75,706 

58,705 

17,001 

 

Zwick ve Velicer (1986)’e göre Toplam Açıklanan Varyans Tablosu’nda bir değerini geçen madde 

faktör olarak belirlenir. Daimicilik, Esasicilik ve Varoluşçuluk’un Toplam Açıklanan Varyans 

tablolarında bir değerini geçen ikişer madde varken, İlerlemecilik ve Yeniden Kurmacılık’ta birer 

madde bulunmaktadır. Bu maddelerin katsayıları yukarıdaki tabloda verilmiştir. Açıklanan varyans 

oranlarının kümülatif yüzdelerine baktığımızda tüm alt ölçeklerde %50 alt sınırının geçildiği 

görülmektedir. Bu durum aynı zamanda geçerlilik için önemli bir göstergedir. Faktörlerin açıklanan 

varyans oranına özgün katkılarını incelediğimizde ise tüm alt ölçeklerde %5 sınırının geçildiği 

görülmektedir.  

 

Tablo 9.  

Alt Ölçekler İçin Yamaç Birikinti Grafiği Sonuçları Tablosu 
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Daimicilik Esasicilik 

  

İlerlemecilik Yeniden Kurmacılık 

 

Varoluşçuluk 

 

Thompson (2004)’a göre yamaç birikinti grafiğindeki keskin düşüşler faktör sayısını belirmek için 

önemli birer göstergedirler. Buna göre Daimicilik, Esasicilik ve Varoluşçuluk alt ölçeklerinde hem 

birinci ve ikinci, hem üçüncü ve dördüncü bileşenler arasında; İlerlemecilik ve Yeniden Kurmacılık alt 

ölçeklerinde sadece birinci ve ikinci bileşenler arasında keskin düşüşler olduğu görülmektedir. 

Dolayısıyla SPSS, açımlayıcı faktör analizi sonucunda Daimicilik, Esasicilik ve Varoluşçuluk alt 

ölçeklerinde çift faktörlü, İlerlemecilik ve Yeniden Kurmacılık alt ölçeklerinde tek faktörlü yapı 

önermektedir.  

 

Tablo 10.  

Alt Ölçeklerdeki Maddelerin Faktör Yükleri Tablosu 

Madde no Daimicilik Faktör yükü 

AFA DFA 

1 Öğretmen geçmişten gelen kesin doğruları nesilden 

nesile aktarmalıdır. 

0,752 0,818 

2 Klasik eserlerin eğitimde önemli bir yeri olmalıdır. 0,719 0,870 

3 Derslerde soru-cevap yöntemine çokça yer verilmelidir. 0,671 0,856 

4 Öğretmen derslerde geleneklerin önemini sıkça 0,429 0,909 



6th INTERNATIONAL EDUCATION AND INNOVATIVE SCIENCES CONGRESS 

(November 24-25, 2022 / Burdur Mehmet Akif Ersoy University) 
 

862 

vurgulamalıdır. 

5 Sınavların en önemli amaçlarından biri öğrencilerin 

geleneksel değerleri kazanıp kazanmadığını 

ölçmeleridir. 

0,715 0,881 

Madde no Esasicilik Faktör yükü 

AFA DFA 

6 Öğrencinin akademik başarısı ön planda olmalıdır. 0,598 0,750 

7 Öğrenciler için rekabetçi bir ortam oluşturulmalıdır. 0,609 0,754 

8 Sınıfta ve okulda disiplin sağlanmalıdır. 0,811 0,948 

9 Zihinsel yeteneği olan bireylerin eğitimine önem 

verilmelidir.   

0,720 0,788 

10 Bilimsel yollarla elde edilmiş bilgiler öğrencilere 

aktarılmalıdır. 

0,660 0,899 

11 Sınavlar dersin kazanımlarının gerçekleşme düzeyini 

ölçmeye yönelik olmalıdır. 

0,753 0,880 

Madde no İlerlemecilik Faktör yükü 

AFA DFA 

12 Eğitimin amacı okulda öğrenilenlerin günlük yaşamdaki 

sorunlara çözüm üretmesini sağlamaktır. 

0,672 0,928 

13 Üst düzey zihinsel beceriler (yaratıcı düşünme, eleştirel 

düşünme, yansıtıcı düşünme vb.) geliştirilmelidir. 

0,844 0,967 

14 Öğrencilere öğretilecek bilgilerin yaşamda karşılığı 

olmalıdır. 

0,811 0,910 

15 Öğrencilere günlük hayatta üretkenliklerini arttıracak 

bilgiler verilmelidir. 

0,885 0,953 

16 Eğitim sadece okulda değil, yaşamın diğer alanlarında 

da devam etmelidir. 

0,851 0,978 

17 Öğrenciler yarıştırılmamalı, iş birliği içerisinde 

öğrenmeleri sağlanmalıdır. 

0,734 0,881 

18 Sınavlar öğrencilerin sorun çözme becerilerini ölçmeye 

yönelik olmalıdır. 

0,803 0,873 

Madde no Yeniden kurmacılık Faktör yükü 

AFA DFA 
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19 Okulda öncelikli olarak mevcut değerlerin sorgulanması 

teşvik edilmelidir. 

0,704 0,878 

20 Topluma yeni değerleri benimsetmek için okullar öncü 

olmalıdır. 

0,835 0,882 

21 Toplumsal sorunlar eğitim içeriklerinde yer almalıdır. 0,894 0,984 

22 Derslerde toplumsal sorunların çözümüne yönelik 

projelere yer verilmelidir. 

0,844 0,964 

23 Okullarda demokrasi, çok kültürlülük gibi kavramlar 

sıklıkla vurgulanmalıdır. 

0,843 0,911 

24 Sınavlar, dünyanın gelecekte karşılaşacağı sorunlara 

karşı duyarlılığı analiz edebilmeyi ölçmeye yönelik 

olmalıdır. 

0,851 0,873 

Madde no Varoluşçuluk Faktör yükü 

AFA DFA 

25 Eğitimin amacı öğrencilerin özelliklerini dikkate alarak 

onların bireysel gelişimlerini desteklemektir. 

0,866 0,950 

26 Ders içerikleri belirli bir görüşü yansıtmaktan uzak 

olmalı, olabildiğince çeşitlilik içermelidir. 

0,792 0,970 

27 Öğrencilere çok sayıda seçmeli dersler arasından seçme 

hakkı verilmelidir. 

0,793 0,898 

28 Öğretimsel uygulamalara karar verirken öğrencinin 

öğrenme stili, baskın zekâ türü gibi bireysel özellikleri 

belirleyici olmalıdır. 

0,878 0,961 

29 Ölçme değerlendirme uygulamalarında öğrenciler 

kendileri için en uygun sınav türünü seçebilmelidir. 

0,570 0,798 

30 Sınavlar öğrencilerin güçlü yönlerini ölçmeye ve bunları 

geliştirmeye yönelik olmalıdır. 

0,683 0,876 

 

Hair vd. (2010)’ne göre örneklem büyüklüğü 120’nin üzerindeyse 0,50’nin üzerindeki faktör yükleri 

anlamlı kabul edilirken, örneklem büyüklüğü 200’ün üzerindeyse 0,40’ın üzerindeki faktör yükleri 

anlamlı kabul edilir. Tablo 9’da görüldüğü gibi 153 kişiyle yapılan açımlayıcı faktör analizi sonucunda 

elde edilen faktör yükleri d4 (0,429) dışındaki tüm maddelerde 0,50’nün üzerindedir. Düşük faktör 

yüküne sahip madde revize edilerek ölçek, 266 kişilik yeni bir guruba uygulanmıştır. Uygulama 

sonucunda elde edilen verilerle doğrulayıcı faktör analizi yapılmış ve ulaşılan faktör yükleri Tablo 9’a 

yansıtılmıştır. Görüldüğü gibi doğrulayıcı faktör analizi sonucunda elde edilen faktör yükleri tüm alt 

ölçeklerde 0,40’ın üzerindedir. Dördüncü maddenin faktörü yükü ise 0,909’dur. 
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Tablo 11. 

Alt Ölçeklerin Uyum İyiliği Değerleri Tablosu  

 

Uyum iyiliği 

kategorileri 

Eğitim felsefesi kuramları 

 D E İ Y V 

RMSEA 0,472 0,407 0,064 0,185 0,160 

CFI 0,941 0,918 0,997 0,986 0,988 

TLI 0,882 0,863 0,996 0,977 0,981 

SRMR 0,056 0,064 0,012 0,032 0,040 

 

Baumgartner ve Homburg (1996)’a göre CFI ve TLI değerleri 0,90 ile 0,95 arasındaysa kabul 

edilebilir; 0,95 ile 1,00 arasındaysa mükemmel bir uyum söz konusudur. Schermelleh-Engel ve 

Moosbrugger (2003)’e göre SRMR değeri 0,05 ve 0,10 arasındaysa kabul edilebilir; 0 ile 0,05 

arasındaysa mükemmel bir uyum söz konusudur. Tabloda görüldüğü gibi İlerlemecilik, Yeniden 

Kurmacılık ve Varoluşçuluk alt ölçekleri; CFI, TLI ve SRMR kategorilerinde mükemmel uyum 

göstermişlerdir. Daimicilik ve Esasicilik’te CFI ve SRMR değerleri kabul edilebilir bir uyum 

gösterirken, TLI değeri her ikisi için de yakın değerlere ulaşmıştır. Browne ve Cudeck (1993)’e göre 

RMSEA değeri 0,05 ile 0,08 arasındaysa kabul edilebilir; 0,00 ile 0,05 arasındaysa mükemmel bir 

uyum söz konusudur. Buna göre İlerlemecilik (0,064) kabul edilebilir bir uyum gösterirken diğerleri 

istenen ölçütlerden uzaklaşmışlardır. Sorunun kaynağını tespit etmeye yönelik yapılan alanyazın 

taraması sonucunda, Shi ve Olivares (2020)’nin, RMSEA’nın, popülasyon değerlerinde tutarlı 

sonuçlar vermediğini; çünkü farklı parametreleri tahmin ettiğini ifade ettikleri bulunmuştur. Tarafsız 

tahminler üretmek için doğru formüller kullanılmalıdır. SRMR için bu çalışmalar yapılmıştır ve 

RMSEA’nın diğer kategorilerle uyumsuz olduğu durumlarda SRMR’ye güvenmek gerektiği tespit 

edilmiştir. Test bataryası gibi model parametrelerinde SRMR daha doğru sonuçlar vermektedir. 

Nitekim Daimicilik ve Esasicilik’in SRMR değerleri kabul edilebilir derecede; İlerlemecilik, Yeniden 

Kurmacılık ve Varoluşçuluk’un değerleri ise mükemmel derecede uyumludur. 

 

Sonuçlar ve Öneriler 

T&B Eğitim Felsefeleri Ölçeği’nin tüm alt ölçeklerindeki hem açımlayıcı hem doğrulayıcı faktör 

analizi uygulamalarında geçerlik ve güvenirlik sağlanmıştır. Ölçme aracı başka araştırmalarda 

kullanılabilir. Farklı örneklemlerde uygulanarak, istatistikler tekrarlanabilir. 
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Bu çalışmanın amacı Türkiye ile Estonya eğitim sistemini amaç, yapı, işleyiş ve iklim özellikleri 

kapsamında inceleyerek Türkiye eğitim sistemine göre ortaya çıkan en belirgin benzerlik ve 

farklılıklarını ortaya koymaktır. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama 

yöntemi olarak görüşme yöntemi kullanılmıştır. Araştırma 2021-2022 öğretim yılında gönüllü 12 

öğretmenin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların yaş aralığı 30-45 yaşları arasında 

değişmektedir. Katılımcıların mesleki kıdemleri 8-20 yıl arasında değişmektedir. Katılımcılar altı 

erkek ve altı kadından oluşmaktadır. Verilerin analizinde içerik analizi yapılmıştır. Analiz sonucu 

oluşturulan tema ve alt temalar tablolarla sunulup, görüşlerden bazılarından cümle alıntılarına yer 

verilmiştir. Çalışmanın en önemli sonuçları amaç bakımından eğitimin amaçları kapsamında Estonya 

ve Türkiye’de sorumluluk sahibi, insani değerlere sahip, bir meslek edinebilecek ve hayatını devam 

ettirebilecek beceriler kazandırmak ortak özelliklerdir. Türkiye’de farklı olarak Atatürk ilke ve 

inkılaplarının öğrencilere kazandırılması özellikle vurgulanmıştır. Estonya’da ise Avrupa vatandaşı 

olmak amaçlardandır. İki ülkede de eğitim ortak amaçlarından en önemlisi ülke ekonomisine katkı 

sağlayacak fiziksel ve zihinsel yönden sağlıklı nitelikli bireyler yetiştirmektir. Yapı açısından iki 

ülkenin eğitim yapısı incelendiğinde her ikisinde de bakanlığın merkeziyetçi bir yapıda olduğu 

görülmektedir. Bu durumda ülkelerin coğrafik özelliklerinin etkili olduğu düşünülebilir. Her iki ülkede 

de eğitim işleriyle ilgilenen bakanlıklar mevcut olup; bu kurumlar kabinenin üyesidir. Taşra 

yapılanmasında Türkiye’den farklı olarak Estonya’da belediye bünyesinde eğitim ofisleri mevcuttur ve 

yetkileri daha geniştir. Eğitimin finansmanı her iki ülkede de devlet tarafından karşılanmaktadır. 

İşleyiş boyutunda iki ülkenin de eğitim kademelerinin tümünün okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim 

ve yükseköğretim şeklinde yapılandığı görülmektedir. Ancak; zorunlu eğitim süresi Türkiye’de 12 yıl 

iken Estonya’da bu süre 9 yıldır. Türkiye’den farklı olarak Estonya’da ilköğretim ve ortaöğretim 

kademelerinden mezun olmak için bitirme sınavı uygulaması ve bir bitirme projesi hazırlaması 

gerekmektedir. Üniversiteye giriş aşamasında Türkiye’de merkezi sınav uygulanırken Estonya’da 

merkezi bir sınav yoktur ve üniversiteler kendi sınavlarını yapmaktadırlar. Öğrencilerin lise mezuniyet 

ortalamaları üniversite başvurularında önemli bir ölçüttür. İklim açısından öğrenciler için okul yaşam 

yeridir. Eğitim yaşamın kendisidir. Ezbercilikten uzak, yaratıcı, özerk, demokratik, beceri eğitimine de 

önem veren esnek bir öğretim ortamı vardır. Her iki ülkede de öğretmenler üniversitelerin ilgili 

bölümlerinde yetiştirilmekle birlikte en önemli fark Estonya’da okul öncesi öğretmenleri dışında tüm 

öğretmenlerin yüksek lisans yapmış olma zorunluluğu vardır. Maaşları ülke ortalamasına göre iyi 

düzeydedir. Öğretmen öğrenci memnuniyeti yüksektir.  

Anahtar Kelimeler: Karşılaştırmalı Eğitim, Türkiye Eğitim Sistemi, Estonya Eğitim Sistemi, Nitel 

Araştırma  
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The aim of this study is to determine the education system between Turkey and Estonia. The aim is to 

reveal the most obvious similarities and differences according to the Turkish education system by 

examining it within the scope of structure, functioning and climate characteristics. Qualitative research 

method was used in the study. Interview method was used as data collection method. The research was 

carried out with the participation of 12 volunteer teachers in the 2021-2022 academic year. The age 

range of the participants varies between 30-45 years old. The professional seniority of the participants 

varies between 8-20 years. Participants consist of six men and six women. Content analysis was 

performed in the analysis of the data. The themes and sub-themes created as a result of the analysis are 

presented with tables, and sentence quotations from some of the views are included. The most 

important results of the study are the common characteristics in Estonia and Turkey, in terms of the 

purpose of education, to gain skills that are responsible, have human values, can acquire a profession 

and continue their life. Unlike in Turkey, it was especially emphasized that Atatürk's principles and 

reforms should be taught to students. In Estonia, being a European citizen is one of the aims. The most 

important of the common aims of education in both countries is to raise individuals who are physically 

and mentally healthy and will contribute to the national economy. When the education structure of the 

two countries is examined in terms of structure, it is seen that the ministry has a centralized structure 

in both. In this case, it can be thought that the geographical characteristics of the countries are 

effective. In both countries, there are ministries dealing with educational affairs; these institutions are 

members of the cabinet. Unlike Turkey, Estonia has training offices within the municipality and its 

powers are wider. Education is financed by the state in both countries. In terms of functioning, it is 

seen that all levels of education in both countries are structured as pre-school, primary education, 

secondary education and higher education. However; While the compulsory education period is 12 

years in Turkey, this period is 9 years in Estonia. Unlike Turkey, in order to graduate from primary 

and secondary education in Estonia, it is necessary to apply a graduation exam and prepare a 

graduation project. While the central examination is applied in Turkey during the university entrance 

phase, there is no central examination in Estonia and universities conduct their own examinations. 

Students' high school graduation average is an important criterion in university applications. In terms 

of climate, school is the living place for students. Education is life itself. There is a flexible teaching 

environment that is free from rote learning, is creative, autonomous, democratic, and gives importance 

to skill training. Although teachers in both countries are trained in the relevant departments of 

universities, the most important difference is that in Estonia, all teachers, except pre-school teachers, 

have to have a master's degree. Their salaries are better than the national average. Teacher student 

satisfaction is high.  

Keywords: Comparative Education, Turkish Education System, Estonian Education System, 

Qualitative Research  

 

GİRİŞ 

Ülkelerin eğitim sistemi kendine özgü olmakla beraber günümüzde diğer ülkelerdeki eğitim 

sistemlerinden de etkilenmektedir. Kaliteli ve nitelikli eğitim sistemlerini var edebilmek, eğitim 

sistemlerindeki sorunların çözümünde olumlu ve gelişmiş örneklerden esinlenmek, geleceğe daha 

nitelikli insanlar yetiştirmek eğitim biliminin alt dallarından olan karşılaştırmalı eğitimin varlığını 

önemli kılar (Yıldırım ve Türkoğlu, 2018, s. 33). Ülkelerin mevcut olan eğitim sistemlerinin 

amaçlarının neler olduğu, yapı,  işleyiş bakımından nasıl bir sistemlerinin olduğu ve eğitim sisteminin 

öğretmen-öğrenci boyutunda, okul-sınıf atmosferi ve öğretmenlik mesleğine ilişkin durumları içeren 

iklim boyutu karşılaştırmalı eğitimin konusunu oluşturmaktadır (Demirel, 2000, s. 1-3). 

Karşılaştırmalı eğitim, sadece ülkelerin eğitim sistemleri ile ilgilenmez. Ülkelerin toplumsal yapıları, 

ekonomileri, siyasal ve yönetimsel yapıları, coğrafi özellikleri, inanç sistemleri gibi eğitimi etkileyen 

tüm unsurları ele almaktadır. Karşılaştırmalı eğitim ülkelerin birbirini tanımalarına ve ilişkilerine dair 

katkısından dolayı uluslararası barış varlığına katkıda bulunmaktadır. Ayrıca eğitim bilimi açısından 

da yeni ve farklı yöntem ve tekniklerin geliştirilmesini sağlamaktadır. Küresel anlamda eğitim 

politikalarının gelişimine katkıda bulunmaktadır  (Ergün, 1985; Demirel, 2000; Ültanır, 2000). 
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Estonya Eğitim Sistemi 

Estonya Cumhuriyeti Kuzey Avrupa’da Baltık Denizinin Doğu kıyısında yer alan bir Baltık devletidir. 

59° Kuzey ve 26° Doğu boylamında yer almaktadır. Batısında Baltık Denizi bulunan ülke Kuzeyinde 

ise Baltık Denizinin uzantısı olan Finlandiya Körfezi ile çevrilidir. Doğusunda Rusya Federasyonu 

Güneyinde ise Letonya ile komşudur. Topraklarının büyük kısmı ana karada olmakla birlikte Baltık 

Denizinde birçoğu küçük adalar olan 1521 tane adadan oluşmaktadır. Toplam yüzölçümü 45 227 

kilometrekaredir. Başkenti ve en büyük şehri ülkenin kuzeyinde yer alan Tallinn şehridir. Bunun 

dışında diğer önemli şehirleri Tartu, Narva, Kohtla-Jarve’dir. Konumuna bağlı olarak nemli karasal 

iklim bölgesinde yer almaktadır. Başkent Tallinn’de ortalama sıcaklıklar (son 30 yıllık) ocak ayında -

5,5 °C, temmuz ayında 16,3 °C’dir. Ülke diğer Avrupa ülkelerine göre daha seyrek nüfusludur. 

Ülkenin toplam nüfusu 2020 verilerine göre 1 329 000 kişidir. (T.C. Ticaret Bakanlığı, 2021)  

 Estonya Cumhuriyeti kuvvetler ayrılığına dayalı parlamenter sistemde temsili demokrasi ile 

yönetilmektedir. Laik bir ülkedir. Ülkede parlamento seçimleri 4 yılda bir yapılmaktadır, oy kullanma 

yaşı son seçimlerden itibaren 16’ya düşürülmüştür. Yürütme kurulunun başında başbakan bulunmakta 

ve kabine 15 bakandan oluşmaktadır. Ülkenin devlet başkanı Cumhurbaşkanıdır. Cumhurbaşkanı beş 

yıllık bir süre için seçilmekte ve en fazla iki dönem görev yapabilmektedir. Cumhurbaşkanı seçimi 

parlamentoda yapılmakta ve çoğunluk sağlanana kadar üç tur sürmektedir. Bu üç turda 3’te 2’lik 

çoğunluğa ulaşabilen aday Cumhurbaşkanı olarak seçilerek göreve başlamaktadır. Eğer çoğunluk 

sağlamazsa yerel yönetim meclis üyelerinin katılımıyla yapılan seçimle çoğunluk oyu alan aday 

göreve başlamaktadır. (Dış İlişkiler Ekonomik Kurulu Estonya Ülke Bülteni, 2011) 

 Estonya’da eğitim sistemi kabine üyesi olan Eğitim ve Bilim Bakanlığı’na bağlıdır. Estonya 

Eğitim ve Bilim Bakanlığı’nın ulusal gelişim planları yapmak, yasal altyapıyı oluşturmak, ulusal 

müfredat ve diğer standartların geliştirilmesi, eğitimde devlet denetimi ve kalite standartlarının 

geliştirilmesi, devlet varlıklarının finansmanı ve kullanılmasının planlanması, öğretmenlerin 

geliştirilmesi, halkı eğitim, araştırma, dil ve gençlik politikaları hakkında bilgilendirmek, eğitim 

konusunda uluslararası iş birliği ve sertifika programlarını geliştirmek gibi görevleri vardır. 

Estonya’da eğitim merkeziyetçi bir yapı ile yürütülmektedir. Eğitim bakanlığı 18 birim ve 2 yardımcı 

bölümden oluşmaktadır. Estonya’da eğitim bakanlığı okul öncesi eğitimi, temel eğitim, mesleki ve 

genel ortaokullar, liseler, hobi ve yetişkin eğitiminden sorumludur. (Estonya Eğitim ve Bilim 

Bakanlığı) Yerel yönetimler yalnızca okul öncesi eğitim kurumlarının bölgesel yönetiminden sorumlu 

durumdayken temel genel eğitim kurumlarının birinci ve ikinci kademelerinin bakım onarım, 

danışmanlık ve rehberlik faaliyetlerinden bölge yetkilileri sorumlu durumdadır.  (Manalova, 2018) 

 

Amaç Bakımından Estonya Eğitim Sistemi 

Estonya eğitim sisteminin amaçları Estonya Cumhuriyeti anayasasında ve eğitim kanununda detaylı 

bir şekilde açıklanmıştır. Estonya anayasasına göre herkesin eğitim hakkı vardır. Okul çağındaki 

çocuklar için eğitim yasada belirlenen ölçüde zorunludur ve ulusal hükümet ve yerel yetkililer 

tarafından kurulan genel okullarda ücretsizdir. Eğitimi erişilebilir kılmak için, ulusal hükümet ve yerel 

makamlar, gerekli sayıda eğitim kurumu bulundurmaktadır. Özel okullar da dâhil olmak üzere diğer 

eğitim kurumları da kanuna göre kurulabilir ve devam ettirilebilir. Ebeveynler, çocukları için eğitim 

seçiminde karar verme hakkına sahiptir. Herkesin Estonca eğitim alma hakkı vardır. Ulusal azınlık 

kurumlarında öğretim dili eğitim kurumu tarafından seçilir. Eğitimin sağlanması ulusal hükümet 

tarafından denetlenmektedir. Bilim ve sanat ve bunların öğretimi ücretsizdir. Üniversiteler ve 

araştırma kurumları, kanunun öngördüğü sınırlar içinde özerktir. (Estonya Anayasası, 2021) 

Estonya eğitim kanununda eğitimin amaçları üç aşamada açıklanmıştır. Genel eğitimin amacı eğitim 

kanununun 11. Maddesinde bireyin kişiliğini sürekli geliştirdiği, onurlu bir şekilde yaşama imkânı 

tanıyan, kendine, ailesine, diğer insanlara ve doğaya saygılı uygun bir meslek seçip yapabildiği 

yaratıcı ve sorumlu bir vatandaş olmasını sağlayabilecek bilgi, yetenek, tecrübe, değer ve davranışsal 

normlar içeren bir sistem olarak vatandaşları yetiştirmektir. Mesleki eğitimin amaçları aynı kanunda 

12. Maddede açıklanmıştır. Buna göre mesleki eğitimin amacı belirli bir uzmanlık alanında belirli bir 

pozisyona başvurmak, bu alanda çalışmak ve bu pozisyonu korumak için gerekli nitelikleri, bilgi, 
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beceri, deneyim, değer ve davranış normlarının kazanılması ve iyileştirilmesidir. Estonya eğitim 

sisteminde yaşam boyu öğrenme faaliyetleri hobi eğitimi olarak adlandırılmış ve amaçları eğitim 

kanunun 13. Maddesinde açıklanmıştır. Hobi eğitimi, örgün eğitimden, sürekli eğitimden ve işten uzak 

bir süre boyunca sistematik güdümlü gönüllü faaliyetler yoluyla kazanılan ve kapsamlı bir kişilik 

gelişimi için fırsatlar sunan bir bilgi, beceri, deneyim, değer ve davranış normları sistemidir. (Estonya 

Eğitim Yasası, 2021) 

 

Yapı Bakımından Estonya Eğitim Sistemi 

Estonya’da eğitimden sorumlu bakanlığın adı Eğitim ve Araştırma Bakanlığı’dır. Ülkede özel okul 

sayısı oldukça az olmakla birlikte yerel, özel ve devlet okulları olmak üzere üç okul türü mevcuttur. 

Okulların resmi, özel veya devlet okulu olmasından bağımsız olarak tüm okullar bakanlık tarafından 

belirlenen müfredatı uygulamakla yükümlüdürler ve bu bağlamda denetimler yapılmaktadır. (Estonya 

Eğitim ve Araştırma Bakanlığı) Bu durum bakanlığın yerel yönetimler yapıya dâhil edilse de 

merkeziyetçi bir yapıyla yönetildiğinin göstergesidir. Okulların finansmanı büyük ölçüde devlet 

tarafından sağlanmaktadır. Yerel yönetimlerin katkısı olarak devlet okulların finansmanında 

kullanılmak şartıyla ödenek göndermekte ve yerel yönetimler tarafından bunun kullanılmasını 

sağlamaktadır. Devlet okullarında ders kitapları öğrencilere ücretsiz olarak sağlanır ve öğretmen 

maaşları devlet tarafından ödenir. Resmi program dışındaki etkinliklerden öğrenci velileri sorumludur. 

(Manalova, 2018) 

 Ülkede resmi eğitim dili Estoncadır. Bunun yanında farklı dillerde eğitim veren özel azınlık ve 

devlet okulları mevcuttur fakat buralarda da Estoncanın öğretilmesi devletin amaçlarındandır. 

(Estonya Eğitim Yasası, 2021) Estonya’da eğitimin yapılanması 6+3+3+3+3 olarak 

kademelendirilebilir. Okul öncesi eğitim 6 yıl, temel eğitim 9 yıl (temel eğitim 3 yıl süren 3 aşamadan 

oluşmaktadır.), ortaöğretim 3 yıldan oluşmaktadır. Yükseköğretim programları ise uyguladıkları 

programa göre değişmekle birlikte standart üniversite eğitimi olan lisans derecesinin süresi 3 yıldır 

Zorunlu eğitim temel eğitim süresini kapsayan 9 yıldır. Okul öncesi eğitim zorunlu değildir. Okullar 

yönetim anlamında Eğitim ve Araştırma Bakanlığına bağlı olarak faaliyetlerini yürütürler bununla 

birlikte işleyişte yerel şehir yönetimleri finansman ve personel temini gibi konularda söz sahibidir. 

Okulların denetimleri bakanlığa aittir. Yerel yönetimler okullarda dönüşüm yapmak istediği takdirde 

bakanlığa okula ve velilere 5 ay önceden yazılı bilgi vermekle yükümlüdür. Estonya’da tüm 1. 

Kademeden yükseköğretime kadar tüm eğitim kurumlarında not sistemi 100’lük sisteme göre 

hesaplanmaktadır. (Estonya Eğitim Yasası, 2021) 

Estonya’da bir eğitim öğretim yılı 175 gün 35 hafta olarak belirlenmiştir. Eğitim öğretim 1 Eylül’de 

başlar haziran ayında sona erer. Nispeten uzun süren yaz tatili haricinde sonbahar tatili, yılbaşı/Noel 

tatili, kış ve bahar tatilleri bulunmaktadır. (Estonya Eğitim ve Araştırma Bakanlığı, 2021). 6 yıl olan 

okul öncesi eğitimde 18 ay-3 yaş arası çocuklar okul öncesi eğitim kurumlarında kreş adı verilen 

gruplarda eğitim görürler. 3-6 yaş arası çocuklar okul öncesi eğitimde bir grubu oluştururken 6-7 

yaşındakiler ve temel eğitime başlaması ertelenen çocuklar diğer bir grup olarak eğitim görürler. Özel 

ihtiyacı olan öğrenciler için 7 yaşın üzerinde hizmet veren okul öncesi kurumları bulunmaktadır. Okul 

öncesi eğitim kurumlarının giderleri devlet tarafından gönderilen ödenekle yerel yönetimler tarafından 

karşılanmaktadır. Bunun dışında bazı kurumlarda ailelerden ücret talep edilebilmektedir fakat bu ücret 

devlet tarafından belirlenen asgari ücretin %20’sinden fazla olamaz. Estonya’da okul öncesi eğitim 

veren 618 eğitim kurumu bulunmaktadır. (Estonya Okul Öncesi Eğitim Kanunu, 2021)  

Estonya’da temel eğitim süreci 3’er yıl süren 3 kademeden oluşmaktadır. Toplam 9 yıl süren bu 

kademe zorunlu eğitim kapsamındadır. Bu kademede eğitim kırsal bölgelerde ilk 6 yıl olarak 

verilmektedir ve bu okullara ilköğretim okulu adı verilmiştir. 9 yıllık eğitim tamamını veren okullar 

ise temel eğitim okulu olarak adlandırılmaktadır. 1 Ekim itibariyle 7 yaşını dolduran çocuklar zorunlu 

olarak temel eğitime başlamaktadırlar. Temel eğitimden mezun olması için öğrencilerin bakanlık 

tarafından belirlenen resmi müfredatta bulunan dersleri başarılı bir şekilde tamamlaması ve üç alanda 

yapılacak sınavlarla yeterliliğini kanıtlaması gerekmektedir. Bu alanlar Estonca anadil sınavını veya 

İkinci dil olarak Estonca sınavını başarıyla geçmek, matematik sınavında başarılı olmak ve öğrencinin 
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seçeceği bir konuda yapılan sınavda başarılı olmaktır. Ayrıca öğrencilerin yaratıcı bir konuda bitirme 

ödevi hazırlamaları gerekir. (Estonya Temel Eğitim ve Üst İkinci Okullar Kanunu, 2021) 

Ortaöğretim düzeyinde eğitim almak zorunlu değildir. Estonya’da temel olarak iki tip ortaöğretim 

düzeyinde eğitim veren kurum bulunmaktadır. Bu kurumlar üst ikinci okullar olarak 

adlandırılmaktadır. Bu okullar için Üst ikinci Okullar adı verilmektedir. Bu okullar mesleki eğitim 

verenler ve genel eğitim veren okullar olmak üzere iki türden oluşmaktadır. Üst ikinci okulların 

amaçları öğrencileri yükseköğretim kurumlarına veya mesleki eğitim enstitülerine girmelerine imkân 

tanıyacak bilgi, beceri ve yetenekleri kazandırmaktır. Bu okullarda resmi müfredat programı 

uygulanmaktadır ve zorunlu dersler ve seçmeli dersler olmak üzere ikiye bölünmüştür. Öğrencilerin 

mezun olabilmesi için müfredatın öngördüğü en az 96 dersten tatmin edici seviyede başarılı olması 

beklenir. Ayrıca öğrencilerin devletin yaptığı üç sınavdan başarılı olmaları gerekmektedir. Bu sınavlar 

Estonca dili, matematik ve bir yabancı dilden yapılmaktadır. Son olarak öğrencilerden bir araştırma 

makalesi veya pratik bir çalışmayı tamamlaması beklenir. (Estonya Temel Eğitim ve Üst İkinci 

Okullar Kanunu, 2021) 

Estonya Eğitim ve Araştırma Bakanlığının 2018-2019 verilerine göre ülkede 6 kamu üniversitesi, 1 

özel üniversite, 8 devlet tarafından işletilen profesyonel yükseköğrenim kurumu, 5 özel profesyonel 

yükseköğrenim kurumu bulunmaktadır. Yükseköğretim tam zamanlı Estonca eğitim veren kurumlarda 

ücretsiz olarak verilmektedir. 2018/2049 yılı verilerine göre 125 ülkeden 5000’den fazla öğrenci 

Estonya yükseköğrenim kurumlarında eğitim almaktadır. 150’den fazla öğretim programı İngilizce 

eğitim vermekte ve bu sayı her geçen yıl artmaktadır. Üniversite öğrencilerine eğitim gördükleri 

programa ve maddi durumlarına bağlı olarak yıllık 1600 ila 3600 Euro arasında devlet tarafından burs 

sağlanmaktadır. Özellikle programlama ve bilgi teknolojileri alanları devlet tarafından desteklenmekte. 

Estonya’da üniversiteler özerk yapıdadır ve birçok kararı kendi içinde alabilir. Üniversiteye öğrenci 

kabulleri bu kapsamda gerçekleştirilmektedir. Öğrenciler için ülke genelinde merkezi bir üniversite 

sınavı uygulaması yapılmamaktadır. Ortaöğretimini başarılı bir şekilde tamamlamak üniversiteye 

kabulde ön koşul olarak kabul edilmektedir. Daha sonra üniversite tarafından öğrencilere 

başvurdukları programa göre üniversiteye özgü bir sınav üniversite tarafından yapılmaktadır. Öğrenim 

süreleri ise programın seviyesi ve içeriğine göre değişiklikler göstermektedir. Estonya’da 

yükseköğretim kurumlarından olan enstitüler bağımsız olarak görev yapmaktadır. (Estonya Eğitim ve 

Araştırma Bakanlığı, 2021) 

 

İşleyiş Bakımından Estonya Eğitim Sistemi 

Estonya Eğitim ve Araştırma Bakanlığı parlamenter hükümet üyesi bir bakanlık olarak kurulmuştur. 

Kabine üyesi eğitim bakanına doğrudan bağlı olarak görev yapan iki birim vardır. Bunlar danışma 

kurulu ve iç denetimdir. Hiyerarşik olarak bakanın altında Genel Sekreter bulunmaktadır. Genel 

sekretere bağlı olarak görev yapan beş alt birim bulunmaktadır. 5 alt birimin altında ise farklı 

alanlardan sorumlu toplam 18 birim bulunmaktadır. Ülkede eğitim ile ilgili konularda bakanlık birinci 

derecede yetkili durumdadır. Müfredatın hazırlanması, geliştirilmesi ve uygulanması; eğitim 

kurumlarının denetimi gibi hususlarda eğitim bakanlığı yetkilidir. 

 Ülkenin siyasi yapısı ve yönetim birimleri düşünüldüğünde yerel yönetimlere bırakılan eğitim ile 

ilgili işlerde eyalet yönetimleri gibi özerk kurumların etkili olduğu söylenemez. Burada bahsedilen 

yerel birimler şehir yönetimleri ve belediyelerdir. Belediyeler ve şehir yönetimleri, bakanlığın 

taşradaki yönetim birimleri gibi görev yapmaktadır. Bakanlık tarafından merkezi bütçeden gönderilen 

bütçe kaynağı yerel yönetimler tarafından okulların ihtiyaçları konusunda kullanılmaktadır. Ayrıca 

okul çağına gelen öğrencilerin kaydını tutmak ve zamanı geldiğinde okula başlamasını sağlamak, 

okulların fiziki imkânlarını geliştirmek, okulların ulaşım imkânlarını geliştirmek ve okul 

personellerinin iş ve işlemlerinde yerel yönetimler etkili olmaktadır. Bu kurumlar eğitim ile ilgili işleri 

yürütmek için kendi bünyelerinde eğitim ile ilgili birimler kurmaktadırlar. 

Zorunlu eğitim konusunda müfredat kapsamında yapılması gereken işlerin maliyetleri, öğretmen 

ücretleri ve okulların diğer giderleri merkezi bütçeden gönderilen ödeneklerle devlet tarafından 

karşılanmaktadır. Zorunlu müfredat dışında kalan faaliyetlerde öğrenci aileleri kendi imkânlarıyla 
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karşılamaktadırlar. Üniversitelerin Estonca eğitim veren bölümlerinde ücretsiz eğitim politikası 

yürütülmektedir. Ayrıca doktora öğrencileri başta olmak üzere bilişim alanında eğitim alan öğrencilere 

burs verilmektedir.  

 

İklim Bakımından Estonya Eğitim Sistemi  

Estonya Eğitim ve Araştırma Bakanlığı eğitimde başarıyı yakalamanın nitelikli, çağın gereklerine ayak 

uydurabilen ve kendini yetiştiren öğretmenler sayesinde gerçekleştirilebileceğini tespit etmiş bu 

politikayı eğitim vizyonuna dâhil etmiştir. Ülkede görev yapan öğretmenlerin yaş ortalaması (48 yaş) 

oldukça yüksektir. Öğretmenlik eğitimi veren bölümler teşvik edilmektedir. PISA sınavlarında elde 

edilen başarılar ülkede başarılı bir öğretmen yetiştirme politikasının uygulandığının 

göstergelerindendir. (Dal vd, 2019) 

 Ülkede öğretmenlik eğitimleri üniversitelerin ilgili bölümleri aracılığıyla sağlanmaktadır. 

Estonya eğitim sisteminde üniversiteye giriş konusunda merkezi bir sınav yapılmadığından 

öğretmenlik bölümlerine öğrenci seçimi üniversitelerin kendi uyguladıkları sınavlarla yapılmaktadır. 

Ülkede bir yılda yaklaşık 500 öğrenci öğretmen yetiştiren bölümlere başvuru yapmaktadır. 

Üniversiteler öğrenci seçimi yaparken öncelikle lise eğitiminde gösterilen başarı ve iletişim, iş birliği 

gibi öğretmenlik mesleği için oldukça gerekli kişisel becerilerin düzeyi değerlendirilmektedir. İkinci 

aşamada ise gruplar halinde yürütülen tartışma etkinlikleri yapılmaktadır. Okul öncesi öğretmenliği 

için lisans mezunu olmak yeterlidir. Sınıf, özel eğitim ve branş dersi öğretmenleri için ise lisans 

eğitiminin ardından yüksek lisans eğitimi almaları gerekmektedir. Ülkede oldukça önem verilen 

mesleki eğitim için öğretmen adaylarının ilgili alanda yüksek lisans yapmış olmalarının yanında ilgili 

alanda sektörlerinde belirli bir süre çalışarak deneyim kazanmış olmaları gerekmektedir. Öğretmenlik 

eğitimi esnasında üç önemli alanda eğitim yürütülmektedir. Genel çalışmalar, alana özel çalışmalar ve 

eğitim bilimleriyle psikolojik ve didaktik çalışmalar üzerine üniversiteler program uygulamaktadır. 

Estonya’da çok kültürlü yapıya oldukça önem verilmektedir. Mutlaka yasal düzenlemelerde azınlık 

gruplar için maddelere yer verilmiştir. Bu durum öğretmen eğitimine de yansımaktadır. (Dal vd, 2019) 

 Estonya eğitim sistemi öğrencilerin öğrenen özerkliğine sahip olması gerektiğini 

savunmaktadır. Estonya eğitim sistemi öğrenci yaratıcılığının teşvik edilmesi gerektiğini 

belirtmektedir. Estonya eğitim sisteminde görev yapan öğretmenler zamanlarının yalnızca %5’inde 

idari işlerle ilgilenmektedirler. Geriye kalan zamanlarının büyük bölümünü eğitim öğretim 

faaliyetlerine ve kendilerini yetiştirmeye harcamaktadırlar. Okul içerisinde öğretmenler arasında iş 

birliğinin sağlanması Estonya için önemlidir. Böylece öğretmenler alanları dışında farklı branşlarda 

meydana gelen değişimler ve yenilikler hakkında bilgi sahibi olabilirler. Öğretmenler arasında artan iş 

birliğine bağlı olarak disiplinler arası yaklaşımla eğitim öğretim faaliyetleri yürütülmektedir, bu durum 

öğrencilerin öğrendiklerini hayatlarında uygulamalarına ve kalıcı öğrenmeler gerçekleştirmelerine 

yarar sağlamaktadır (Oder ve Eisenschmidt, 2018). 

 

Türkiye Eğitim Sistemi 

Türkiye Cumhuriyeti Kuzey Yarım Kürede 36-42 Kuzey Paralelleri ile 26-45 Doğu Meridyenleri 

arasında mutlak konumu gereği orta kuşakta bulunan bir ülkedir. Özel konum olarak eski dünya 

karaları olarak kabul edilen Asya, Avrupa ve Afrika’nın birbirine en çok yaklaştığı noktada yer 

almaktadır. Asya ve Avrupa olmak üzere iki kıtada toprakları bulunan iki yarımadadan oluşmaktadır. 

Kuzeyinde Karadeniz, Batısında Ege ve Marmara Denizi, Güneyinde ise Akdeniz yer almaktadır. Kara 

komşuları Kuzeybatıda Yunanistan ve Bulgaristan, Güneyde Suriye ve Irak, Güneydoğusunda İran, 

Doğuda Nahcivan, Ermenistan ve Kuzeydoğusunda Gürcistan’dır. Gerçek alanı 814578 kilometrekare, 

izdüşümü alanı ise 783562 kilometrekaredir. Gerçek alan ve İzdüşümü alan arasındaki bu farkın 

sebebi ülkenin dağlık ve engebeli yapısıdır. Ülkenin başkenti Ankara en büyük şehri İstanbul’dur. 

(Güngördü, 2007) 

 Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle yönetilmektedir. Halk tarafından 

seçilen Cumhurbaşkanı 5 yıl süreyle görevine devam eder ve ikinci defa seçilebilir. Ülkede kuvvetler 
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ayrılığı ilkesi benimsenmiştir. Bu bağlamda yasama yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 

kullanılmaktadır. Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanı başkanlığında bakanlar kurulu tarafından 

kullanılmaktadır. Ülkede yargı yetkisi ise bağımsız mahkemelerdedir. Türkiye Cumhuriyeti anayasada 

belirtildiği üzere laiklik ilkesine bağlı bir ülkedir. Tüm vatandaşların din ve vicdan hürriyeti devlet 

garantisindedir. Ülke nüfusu 2020 verilerine göre 83 milyon 614 bin 362 kişidir. (TÜİK, 2020) 

 Türkiye Cumhuriyeti’nde eğitimden sorunlu devlet birimi Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim 

Bakanlığıdır. Millî Eğitim Bakanlığı kabine üyesi bir bakanlıktır, Milli Eğitim Bakanı hükümet 

tarafından atanarak görevine başlar. Bakana bağlı 3 bakan yardımcısı bulunmaktadır. Bakanlığa bağlı 

24 alt birim ve yurtdışı ile taşra teşkilatı bulunmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti’nde üniter devlet 

yapısına bağlı olarak merkeziyetçi bir yapıyla merkezden taşraya ilkesiyle yönetilmektedir. Bakanlığın 

her eğitim kademesinde stratejiler belirlemek, öğretim programlarını tasarlamak ve uygulamak, eğitim 

kurumlarını denetlemek, eğitim sistemini çağın gereklerine uygun şekilde güncel tutmak, eğitimde 

fırsat eşitliğini sağlamak için politikalar üretmek ve bunları uygulamak, yurtdışında bulunan 

vatandaşların eğitim ihtiyaçlarını karşılamak ve ülke içerisinde her derece okulun açılması kapanması 

ve denklik işlemlerini yürütmek gibi görevleri vardır. (MEB, 2020) Bakanlık saha uygulamalarında 

taşra teşkilatı olarak yapılanmıştır. İl merkezlerinde Valiliklere bağlı İl Milli Eğitim Müdürlükleri, ilçe 

merkezlerinde ise Kaymakamlıklar aracılığıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı İlçe Milli Eğitim 

Müdürlükleri bulunmaktadır. İş ve işlemlerle ilgili yapılması gerekenler bakanlık tarafından taşra 

teşkilatına bu silsile yoluyla iletilmektedir. 

 

Amaç Bakımından Türkiye’de Eğitim Sistemi 

Türk eğitim sisteminin amaçları MEB temel kanununda detaylı bir şekilde açıkça belirtilmiştir. Bu 

amaçlar şu şekildedir; 

“Millî Eğitim Bakanlığı bu doğrultuda politikalar üretmekte ve uygulamaktadır. Atatürk inkılap ve 

ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, 

insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini 

seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere 

dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve 

sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek, Beden, zihin, 

ahlak, ruh ve duygu bakımlarından 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, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek, 

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; Böylece bir yandan Türk 

vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; öte yandan milli 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, 2021). 

 

Yapı Bakımdan Türkiye’de Eğitim Sistemi 

Türk eğitim sistemi son yıllarda yapısal anlamda birçok değişikliğe uğramıştır. Ülkenin eğitim dili 

resmi dil olan Türkçedir. Eğitimden en sorumlu en üst merci Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim 

Bakanlığıdır. Devlet adına eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi geliştirilmesi ve denetlenmesinden Millî 

Eğitim Bakanlığı sorumludur.  Türk eğitim sistemi örgün ve yaygın eğitim olmak üzere iki bölüme 

ayrılmıştır. Örgün eğitim okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim faaliyetlerinin 

tümünü kapsamaktadır. Yaygın eğitim faaliyetleri ise örgün eğitim dışında kalan diğer tüm eğitim 

faaliyetlerini kapsamaktadır. Türkiye’de zorunlu eğitim süresi 12 yıldır. Örgün eğitim faaliyetlerinin 

zorunlu eğitime tabi olan kısmı 4+4+4 yıllık kademeler halinde yapılandırılmıştır. Okul öncesi eğitim 

ve yükseköğretim faaliyetleri zorunlu eğitim kapsamında değildir. (MEB, 2021)  
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 Türk eğitim sisteminde okul öncesi eğitim henüz zorunlu eğitim çağına gelmemiş öğrencileri 

kapsamaktadır. Öğrencilerin okul öncesi eğitime katılmaları tamamen veli isteğine bağlı durumdadır. 

Okul öncesi eğitim kurumları bağımsız anaokulları olarak, ilköğretim okulları bünyesinde ve okul 

öncesi eğitime yönelik uygulama yapan meslek liselerinin bünyesinde uygulama okulu olarak 

açılabilmektedir. Okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim öğretim süresi bir yılda 180 günden az 

olamaz. Okul öncesi eğitim kurumlarına öncelikle eylül ayı sonu itibariyle 57-68 aylık öğrenciler 

kaydedilir. Bir sonraki eğitim öğretim yılında ilköğretime başlayacak öğrencilerin kayıtları 

tamamlandıktan sonra fiziki imkanlar elverdiği takdirde ana okulu ve uygulama sınıflarına 36-56 aylık 

çocukların, ana sınıflarına ise 36-68 aylık çocukların kayıtları yapılır. (MEB, 2021) 

 İlköğretim okulları Türkiye’de zorunlu eğitim kapsamında olan eğitim kurumlarıdır. 

İlköğretim 4 yıl birinci kademe 4 yıl ikinci kademe olmak üzere ikiye bölünmüş durumdadır. Birinci 4 

yıllık kademe ilkokul olarak adlandırılırken ikinci 4 yıllık eğitim ortaokul kademesidir. Birinci 

kademe ülkede bulunan tüm okullar için bakanlık tarafından hazırlanan ortak müfredatı 

uygulamaktadır ve herhangi bir program farklılığı söz konusu değildir. İkinci kademe olan ortaokullar 

genel ortaokullar ve imam hatip ortaokulları olarak yapılandırılmıştır. Öğrencilerin ilköğretim 

eğitimini tamamlamaları için bir bitirme sınavına girmelerine gerek yoktur. Eylül aydı sonu itibariyle 

69. ayını dolduran öğrencilerin ilköğretim 1. Sınıfa kaydı yapılmaktadır. 66 aylıktan büyük çocukların 

kaydolması ise veli iznine bağlıdır. Kayıtlarda adrese dayalı olarak en yakın eğitim kurumuna 

kaybolunması esas alınmaktadır. İlköğretim eğitimi sonunda öğrencilere gidecekleri lisenin 

belirlenmesi için LGS adında merkezi sınav yapılır. (MEB, 2021)  

 Ortaöğretim kurumları zorunlu eğitimin son 4 yıllık kademesidir. Ülkedeki tüm ortaöğretim 

kurumlarının asgari eğitim süresi 4 yıl olmakla birlikte birçok farklı program uygulayan ortaöğretim 

kurumu bulunmaktadır. Ortaöğretim kurumlarını temelde ikiye ayırmak mümkündür. Bu ayrımın 

temel noktası ise ilköğretim sonunda yapılan sınav puanına göre öğrenci kabul eden proje okulları ve 

sınavsız öğrenci alan okullar oluşturmaktadır. Bununla birlikte her programa uygun sınavlı ve sınavsız 

liseler vardır. Öğretim programı ve misyonları doğrultusunda liseler merkezi üniversite giriş sınavına 

öğrenci hazırlamak amacıyla kurulmuş Anadolu Liseleri, Sosyal bilimler Liseleri, Fen Liselerinden 

oluşmaktadır. Anadolu İmam Hatip Liseleri, Anadolu Lisesi programının yanında dini eğitim veren 

kurumlardır. Ayrıca birçok farklı meslek programı uygulayan Mesleki ve Teknik Ortaöğretim 

kurumları bulunmaktadır. Mesleki ve Teknik Liselerin başlıca amacı sektörün ihtiyaç duyduğu ara 

eleman açığını kapatacak donanımlı bireyler yetiştirmektir. Proje okulları sınav puanına göre öğrenci 

kabul ederken diğer liseler adres önceliği göz önüne alınarak kontenjan dâhilinde başvuru yapan tüm 

öğrencilere açık durumdadır. Lise eğitiminde müfredatta ön görülen derslerin asgari düzeyde 

başarılması yeterlidir. Öğrenciler mezun olurken meslek liselerinde mesleki alanları ile ilgili beceri 

sınavını başarıyla geçmek durumundadırlar. Diğer lise türlerinde böyle bir şart söz konusu değildir. 

Lise eğitiminin sonunda öğrencilerin bir üst eğitim kurumu olan Yükseköğretime devam etmek için 

merkezi sınavda başarılı olmaları gerekmektedir. (MEB, 2021) 

 Türkiye’de yükseköğretim kurumları en az iki yıl olmak üzere iki ve daha üzeri süreyle eğitim 

veren ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarını kapsamaktadır. Öğrenim süreleri 

yükseköğretim kademsine ve öğretim programlarına göre değişiklikler göstermektedir. Türkiye’de 

üniversiteler devlet üniversiteleri ve vakıf üniversiteleri olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Vakıf 

üniversitelerinde tercih edilen program türüne göre eğitim öğretim ücretleri oldukça yüksek 

olabilmektedir Ön lisans programları 2 yıl, lisans programları 4,5,6 yıl, yüksek lisans programları 2-3 

yıl doktora programları ise genellikle 4-6 yıl eğitim vermektedirler. Ortaöğretimlerini başarılı bir 

şekilde tamamlayan ve merkezi sınavdan yeterli baraj puanını geçen adaylar ilgili üniversitelerin 

istedikleri bölümlerine başvuruda bulunabilirler. Adaylar merkezi sınav puanına göre sıralanır ve 

kontenjan dahilinde yükseköğretim kurumlarına girmeye hak kazanırlar. Bazı öğretim programları 

merkezi sınav puanının yanında özel şartlara bağlı olarak kendi yapacakları sınavla öğrenci kabul 

edebilirler. Lisansüstü eğitim veren enstitüler üniversitelere bağlı olarak eğitim öğretim faaliyetlerini 

yürütürler. Türkiye’de yükseköğretim paralı iken son yapılan düzenlemeler ile normal gündüz 

öğretimlerinde öngörülen eğitim süresi içerisinde eğitim gören öğrencilerden kayıt ve harç ücreti 

alınması uygulamasına son verilmiştir. Fakat barınma ve diğer okul giderleri maddi durumu zayıf 

öğrenciler için sorun teşkil etmekte bu noktada ilgili bakanlıklar ve üniversiteler tarafından bu 
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öğrencilere burs, kredi, barınma ve yemek imkânları sağlanmaktadır. (MEB, 2021).  Türkiye’de 

yaygın eğitim kurumları örgün öğretimin dışında veya örgün eğitimle aynı anda bireylerin ihtiyaç 

duyduğu alanlarda eğitim ihtiyacını karşılamaktır. Yaygın eğitimin hedef kitlesi oldukça geniştir. 

Henüz örgün eğitime devam eden öğrencilerden hayatı boyunca hiçbir şekilde örgün eğitim 

faaliyetlerine katılmamış bireylere kadar her kesime hitap etmektedir. Yaygın eğitim genel ve mesleki 

yaygın eğitim olmak üzere iki temel bölüme ayrılmıştır.  

 

İşleyiş Bakımından Türkiye’de Eğitim Sistemi 

Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı Cumhurbaşkanlığı kabinesine bağlı olarak görev 

yapmaktadır. Bakanlığın işleyişinden Milli Eğitim Bakanı sorumludur. Bakanlık yükseköğretim ile 

ilgili faaliyetlerini YÖK ile iş birliği halinde yürütmektedir. Bakanlık merkez teşkilatında bakan ve üç 

bakan yardımcısı bulunmaktadır. Bakanlık bünyesinde 21 adet alt birim bulunmaktadır. Ayrıca 

bakanlığın ülke içerisinde taşra yapılanması ve ülke dışında yurtdışı yapılanması mevcuttur. Milli 

Eğitim bakanlığı eğitim konusunda tüm faaliyetleri yürütmektedir. Merkeziyetçi bir yapı ve 

merkezden taşraya şeklinde bir hiyerarşik yapı mevcuttur. Millî Eğitim Bakanlığı eğitim ile ilgili 

ulusal politika ve stratejileri belirlemek, uygulamak, izlemek ve denetlemekle yükümlüdür. (MEB, 

2021) 

 Bakanlığın en önemli görevlerinden birisi de eğitimde fırsat eşitliğini sağlamaktır. Bu noktada 

eğitimin finansmanından Millî Eğitim Bakanlığı sorumludur. Okulların her türlü bakım onarım 

giderleri, öğretmenlerin maaşları, okulların tüketim ve donatım malzemeleri ihtiyaçları, ders aletleri 

konusunda ihtiyaçlarının tamamı bakanlık tarafından merkezden gönderilen ödenekle İlköğretim 

kademesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından Ortaöğretimde ise okulların kendisi tarafından 

temin edilmektedir. Zorunlu eğitim kapsamında olan okulların ders kitabı ihtiyaçları yine bakanlık 

tarafından karşılanmaktadır. Ayrıca dezavantajlı durumda olan öğrenciler için zorunlu eğitim 

kapsamında müfredata bağlı olarak ortaya çıkan ihtiyaçlar Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinden 

karşılanmaktadır. İkamet ettiği bölgede zorunlu eğitim kapsamında devam edebileceği okul olmayan 

öğrenciler için Bakanlık ulaşım, yemek veya barınma ihtiyaçlarını ücretsiz karşılamaktadır (MEB, 

2021). 

 

İklim Bakımından Türkiye’de Eğitim Sistemi 

Türk eğitim sisteminde öğretmenlik devletin eğitim ve öğretim hizmetlerini yürüten özel bir ihtisas 

mesleği olarak tanımlanmıştır. Buna bağlı olarak öğretmenlik mesleğinde göreve başlayabilmek için 

öğretmen adaylarının öncelikle yönetmeliklerce belirlenmiş ilgili yükseköğretim alanlarını başarıyla 

tamamlamaları gerekmektedir. Bu eğitimler genellikle üniversiteler bünyesinde kurulan eğitim 

fakülteleri tarafından sağlanmaktadır. Başarılı bir şekilde mezun olan adayların öncelikle KPSS olarak 

adlandırılan merkezi sınavdan yeterli puanı almaları gerekir. Yeterli puanı alarak ihtiyaç dâhilinde 

belirli sayıda aday sözlü mülakat sınavına alınır, bu sınav sonucunda adayın nihai tercih puanı oluşur. 

Sınav sonucu göreve başlayan öğretmen adayları öncelikle bir yıllık aday öğretmenlik sürecine 

alınırlar. Bu süreçte öğretmen adaylarının performansları izlenir ve kendilerini yetiştirmeleri için 

çeşitli hizmet içi eğitim kurs ve seminerlerine dâhil edilirler. bir yılın sonunda yapılan performans 

değerlendirmesini başarıyla tamamlayan adaylar yazılı ve sözlü sınava alınırlar, başarılı olan adaylar 

asli öğretmen olarak görevlerine devam ederler. (MEB, 2021) 

 Türkiye’de yükseköğretim kurumlarında ihtiyaçtan çok daha fazla öğretmenin mezun 

olmasına bağlı olarak ülkede önemli miktarda eğitimini aldığı göreve başlayamamış öğretmen 

bulunmaktadır. Bu durum toplumun gözünde öğretmenlik mesleğinin itibarını zedelemektedir. Ayrıca 

öğretmenlik mesleğinin kariyer basamaklarının uygulanmasında yaşanan sorunlar, ayrı bir meslek 

kanunun olmaması ve ücretlerin yetersizliği öğretmenlik mesleğinin itibarınız zedeleyen diğer unsurlar 

olarak görülmektedir. Tarihsel ve kültürel açıdan çok saygın bir meslek olan öğretmenliğin bu 

durumda olması eğitim sisteminde önemli sorunların oluşmasına sebep olmaktadır. Toplumsal açıdan 

Türkiye’de öğretmenlik mesleğinin saygınlığının ve ücretinin düşük olduğu belirtilmektedir.  
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Araştırmanın Amacı 

Alanda yapılan çalışmalar incelendiğinde Estonya eğitim sistemi ile ilgili olarak çeşitli ders 

müfredatlarının karşılaştırılması adına çalışmalar bulunduğu görülmüştür. (Avan ve Kalenderoğlu, 

2020; Karaer, 2016) Fakat Estonya eğitim sisteminin kapsamlı tanıtımı, iki ülke eğitim sistemlerinin 

detaylı olarak karşılaştırılması ve öğretmen görüşleri konusunda önemli eksiklikler olduğu göze 

çarpmaktadır. Yakın tarihte bağımsızlığını elde etmiş küçük bir ülke olan Estonya’nın uluslararası 

sınavlarda gösterdiği üstün başarı düşünüldüğünde eğitim sisteminin incelemesi önemlidir. Bu 

çalışmanın amacı; Estonya ve Türkiye eğitim sistemlerinin karşılaştırılmasıdır.  

 

 YÖNTEM 

Araştırmanın Yöntemi 

Bu çalışmada insanların deneyim, duygu ve düşüncelerine dayalı olarak nitel veri toplama ve analiz 

etme araçları kullanılması gerekliliği çalışmaya nitel araştırma özelliği kazandırmaktadır. 

 Araştırma nitel araştırma türlerinden Fenomonolojik yaklaşım (olgu bilim deseni) ile 

oluşturulmuştur. Fenomonoloji deseni farkında olduğumuz fakat hakkında derin bilgiye sahip 

olmadığımız olgulara odaklanmaktadır. (Yıldırım ve Şimşek 2016)  

 

Araştırmanın Çalışma Grubu 

Bir çalışmada evren araştırma sonucunda ortaya konulacak sonuçların geçerli kabul edileceği ve 

yorumlanacağı grubun tamamı olarak tanımlanabilir. (Büyüköztürk vd, 2019). Çalışma verilerinin 

tekrar etmeye başladığı yeni kavramlara ulaşmanın mümkün olmadığı aşama olan “doyum noktası” 

örneklemin belirlenmesi için ideal büyüklük olarak ifade edilebilir (Yıldırım ve Şimşek 2016). 

Katılımcılar gönüllü 12 katılımcıdan oluşmuştur. Katılımcıların yaş aralığı 30 ile 45 yaşları arasında 

değişmektedir. Katılımcıların mesleki kıdemleri 7 ile 20 yıl arasında değişmektedir. Katılımcılar altı 

erkek ve altı kadından oluşmaktadır. İki katılımcı alanında tezli yüksek lisans derecesine sahipken 

diğer katılımcılar öğretmenlik alanları ile ilgili lisans mezunudur. Farklı görev sürelerine sahip 

katılımcılar olması konuya farklı bakış açıları getirmeye olanak sağlamıştır. Kadın katılımcılar analiz 

sürecinde “KG1, … erkek katılımcılar ise EG1,…”olarak adlandırılmıştır.   

 

Verilerin Analiz ve Verilerin Sunumu  

Verilerin toplanmasında görüşme tekniği kullanılmıştır. Görüşme, en az iki kişi arasında sözlü olarak 

sürdürülen bir iletişim sürecidir. Genel anlamda görüşme araştırmada cevap aranan konular üzerine 

ilgili kişilerden veri toplama süreci olarak adlandırılabilir. (Büyüköztürk vd, 2019). Araştırma 

verilerinin toplanması kısmında yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Asıl sorular genel 

başlıklar çerçevesinde yarı açık uçlu olarak sorulmuştur. Elde edilen veriler belirlenen temalar 

kapsamında başlıklar altında toplanmış daha sonra kodlanarak tablolar halinde sunulmuş ve 

yorumlanmıştır. Bu aşamada katılımcılardan alınan cevaplardan cümleler alıntılanarak sunulmuştur. 

Elde edilen verilerin gerçek durumu yansıtma düzeyi iç geçerlilikle doğrudan ilişkilidir. Çalışma 

kapsamında iç geçerliliğin düzeyi konusunda elde edilen verilerin katılımcılar arasında tutarlı sonuçlar 

vermesi olumlu sonuç vermiştir. Araştırmanın geçerliliğini arttırmak amacıyla içerik analizi 

kullanılmıştır. Elde edilen veriler kavramsal çerçeve ile uyumludur. Katılımcılardan alınan dönütler 

gerçekçi ve oldukça olumludur. Araştırmanın genellenebilirliği ise dış geçerlilik ile ilişkilidir 

(Yıldırım ve Şimşek 2016). Nitel araştırmalar yapısı gereği az katılımcı ile kısıtlı bir şekilde 

gerçekleştirilebilmektedir. Bu durum kısıtlayıcı bir faktör olmasına rağmen az sayıda katılımcının 

farklı yaş gruplarından ve cinsiyetlerden seçilmesine özen gösterilmiştir. Çalışmanın sonunda 

uygulayıcılara yönelik öneriler sunulmuştur.  
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BULGULAR 

Estonya ve Türkiye Eğitim Sistemlerinin Amaç Bakımından Benzerlikleri ve Farklılıkları 

 Katılımcılara “Estonya ve Türkiye eğitim sistemlerimin amaç ve hedefleri doğrultusunda 

benzerlikleri ve farklılıkları size göre nelerdir?” sorusu sorulmuş Estonya eğitim sisteminin amaçlarına 

ait bulgular Tablo 1’de, Türkiye eğitim sisteminin amaçlarına dair bilgiler Tablo 2’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 1: Estonya Eğitim Sisteminin Amaçları 

Temalar ve Alt Temalar Görüşmeciler Toplam 

Ücretsiz Eğitim KG1, KG3, KG4, EG3 4 

Eğitim Hakkı KG3, KG4, EG1, EG4 4 

Zorunlu Eğitim KG1, EG3, EG4 3 

Hobi Eğitimi KG1, EG5 2 

Özel Okullar KG1, KG3 2 

İyi İnsan KG5, EG2 2 

Meslek Edindirmek EG1, KG6 1 

Erişilebilir Eğitim KG4 1 

Velilerin Karar Hakkı KG4 1 

Özerk Üniversiteler KG1, 1 

İyi Vatandaş KG5 1 

Yabancı Dil Eğitimi KG5 1 

İş Sahibi Olmak KG6 1 

Kendi Kendine Yetebilmek KG6 1 

Bireyin Sürekli Gelişimi EG1, 1 

Bilim ve Sanat Eğitimi KG1 1 

Mesleki Eğitimde Uzman Yetiştirmek KG2,  1 

Eğitim Yasası EG3 1 

İyi Bir Eğitim  EG1 1 

Okul Öncesi Eğitim EG6 1 

Bilgi ve beceriyle donatılmış sağlam karakterli iyi bireyler 

yetiştirmek 

EG2 1 
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Katılımcıların görüşlerinden örnekler aşağıda sunulmuştur. 

“Benzerlikleri; eğitimin okullarda ücretsiz ve zorunlu olması. Üniversitelerin belirli sınırlar dahilinde 

özerk olması. Özel okul ve diğer eğitim kurumlarının da yer alması.” KG1 

“…Estonya mesleki eğitimde uzman yetiştirmek hedeflenmiştir.”KG2 

“Her çocuğun eğitim hakkının olması, okulların ücretsiz olması, özel okul seçeneğinin olması.”KG3 

“Herkesin eğitim hakkı vardır. Eğitimi erişebilir kılmak için gerekli sayıda eğitim kurumu 

bulunmaktadır ve eğitim okullarda ücretsizdir. Ebeveynler çocuklar için eğitim seçimde karar verme 

hakkına sahiptir.” KG4 

“İki sisteminde iyi insan ve iyi vatandaş yetiştirme amacı ortaktır… Ayrıca yabancı dil eğitimi için 

belirlemiş oldukları kural ve hedefler Türk eğitim sisteminden farklıdır.”KG5 

“Bir iş sahibi olmak ve kendi kendine yetebilmek gibi becerileri kazandırmak ise ortak hedeflerden 

olabilir.” KG6 

“Genel olarak her iki devlet için de bireyin sürekli gelişimi, iyi bir eğitim alması, geçerli bir meslek 

edinmesi, her türlü haktan yararlanabilmesi, ömür boyu gelişimi sağlamak için halk eğitim 

uygulamalarının gerçekleştirilmesi önemli gözüküyor.” EG1 

“İki ülkenin de eğitimdeki temel amacı bilgi ve beceriyle donatılmış sağlam karakterli iyi bireyler 

yetiştirmektir.” EG2 

“Her iki eğitim sistemi zorunlu ve ücretsizdir. Zorunlu eğitim her iki sistem içinde belli bir yaştan 

başlar ve eğitim yasasına göre işler.” EG3 

“Eğitim hakkının olması ve eğitimin belli bir yaşa kadar zorunlu olması iki ülkede benzerdir.” EG4 

“Estonya da hobi eğitimi varken Türk eğitim sisteminde henüz bu yönde bir eğitim yoktur.” EG5 

“Estonya’da okul öncesi eğitime önem verilir. 6 yıl kadar uzun bir süre okul öncesi eğitimi de bunun 

kanıtı. Ayrıca Türkiye’ye göre öğretmen eğitimine daha çok önem verildiği aşikâr.” EG6 

 

Tablo 2: Türkiye Eğitim Sisteminin Amaçları 

Temalar ve Alt Temalar Görüşmeciler Toplam 

Ücretsiz Eğitim KG1, KG3, KG4, EG3 4 

Eğitim Hakkı KG3, KG4, EG4 3 

Özel Okullar  KG1, KG3 2 

Zorunlu Eğitim KG1, EG3 2 

Mesleki Eğitimde Tekniker Yetiştirmek KG2 1 

Özerk Üniversiteler KG1 1 

İyi Vatandaş KG5, 1 

İyi İnsan KG5, 1 
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Atatürk ilke ve İnkılapları KG6 1 

Bilgi ve Beceriyle Donatılmış Sağlam Karakterli İyi Bireyler 

Yetiştirmek 

EG2 1 

Meslek Edindirmek KG6 1 

Kendi Kendine Yetebilmek KG6 1 

Katılımcıların görüşleri aşağıda sunulmuştur. 

“Benzerlikleri, eğitimin okullarda ücretsiz ve zorunlu olması. Üniversitelerin belirli sınırlar dahilinde 

özerk olması. Özel okul ve diğer eğitim kurumlarının da yer alması.” KG1 

“Amaç ve hedeflerde benzerlikler olduğu gibi farklılıklar var bizdeki mesleki eğitim teknisyen tekniker 

gibi eleman yetiştirirken Estonya mesleki eğitimde uzman yetiştirmek hedeflenmiştir.” KG2 

“Benzerlikleri, her çocuğun eğitim hakkının olması, okulların ücretsiz olması, özel okul seçeneğinin 

olması…”KG3  

 “İki sisteminde iyi insan ve iyi vatandaş yetiştirme amacı ortaktır…” KG5 

“Ülkeler arası eğitim amaçlarını düşündüğümde bizim eğitim sistemimizin en önemli amaçlarından 

olan Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda bireyler yetiştirme amacının bize özgü olduğunu 

dolayısıyla farklı olduğunu düşünüyorum. Bir iş sahibi olmak ve kendi kendine yetebilmek gibi 

becerileri kazandırmak ise ortak hedeflerden olabilir.” KG6 

“Genel olarak her iki devlet için de bireyin sürekli gelişimi, iyi bir eğitim alması, geçerli bir meslek 

edinmesi, her türlü haktan yararlanabilmesi, ömür boyu gelişimi sağlamak için halk eğitim 

uygulamalarıi önemli gözüküyor…” EG1 

“İki ülkenin de eğitimdeki temel amacı bilgi ve beceriyle donatılmış sağlam karakterli iyi bireyler 

yetiştirmektir.” EG2 

“Her iki eğitim sistemi zorunlu ve ücretsizdir. Zorunlu eğitim her iki sistem içinde belli bir yaştan 

başlar ve eğitim yasasına göre işler.” EG3 

“Eğitim hakkının olması ve eğitimin belli bir yaşa kadar zorunlu olması iki ülkede benzerdir.” EG4 

Estonya ve Türkiye Eğitim Sistemlerinin Yapı Bakımından Benzerlikleri ve Farklılıkları 

 Katılımcılara “Estonya ve Türkiye eğitim sistemlerimin yapısı açısından (zorunlu eğitim 

süresi, öğretim kademeleri, mezuniyet şartları, vs.) benzerlikleri ve farklılıkları size göre nelerdir?” 

şeklinde soru sorulmuş Estonya eğitim sisteminin yapısına ait bulgular Tablo 3’te, Türkiye eğitim 

sisteminin yapısına dair bilgiler Tablo 4’te gösterilmiştir. 

 Tablo 3: Estonya Eğitim Sisteminin Yapısı 

Temalar ve Alt Temalar Görüşmeciler Toplam 

Eğitim Kademeleri   

9 Yıl Zorunlu Eğitim KG1, KG2, KG4, KG5, 

KG6, EG1, EG3, EG4 

8 

Lisans Eğitiminin 3 Yıl Olması KG1, KG2, KG3, EG2 4 

Eğitim Öğretimde İş Günü Süresinin Benzerliği KG1, KG3, KG4 3 
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Temel Eğitimden Mezun Olmak İçin Bitirme Sınavı KG1, KG3, KG6 3 

Okul Öncesi Eğitimin Zorunlu Olmaması KG2, EG3, EG6 3 

3+3+3 Kademeli Eğitim  KG3, KG4, EG3 3 

Eğitim Kademelerinin Benzerliği EG5, EG6 2 

Okul Öncesi Eğitim Süresinin 6 Yıl Olması KG2, EG4 2 

Kademelere Göre Eğitim Sürelerinin Farklılığı KG1 1 

Tatil Sürelerinin Benzer Olması KG1 1 

Resmi Dilde Eğitim Verilmesi KG3 1 

Merkezi Üniversite Sınavının Olmaması KG1 1 

Müfredat Derslerinden Başarılı Olma Zorunluluğu KG3 1 

Öğrencinin Kendi Seçtiği Dersten Bitirme Sınavına 

Girmesi 

KG6 1 

Ortaöğretimin Zorunlu Olmaması EG4 1 

Yabancı Dil Eğitimi EG3 1 

Okul Türleri Görüşmeciler Toplam 

Özel ve Devlet Okulları KG1, EG3, EG5 3 

Farklı Dillerde Eğitim Veren Özel Okullar KG1 1 

Belediye Eğitim Kurumları EG5 1 

Kreş Eğitimi EG3 1 

 

Katılımcıların görüşleri aşağıda sunulmuştur. 

“Özel ve devlet okullarının bir arada yer alması. Farklı dillerde eğitim veren özel okulların da 

bulunması. Ortalama bir eğitim öğretim yılının aynı olması. Tatil dönemlerinin hemen hemen benzer 

olması. Farklılıkları Türkiye’deki eğitim yapılanmasından farklı olarak okul öncesi, temel eğitim ve 

ortaöğretim süreleri. Lisans derece süresinin 3 yıl olması. Zorunlu eğitim süresinin 9 yıl olması. 

Temel eğitimden mezun olabilmek için 3 alanda sınav yapılması. Üniversiteye kabul için merkezi bir 

sınavın olmaması.” KG1 

“Estonya’da zorunlu eğitim 9 yıl bizde 12 yıl okul öncesi 6yıl önemli bir süre ve zorunlu değil 

üniversite geneli 3yıl.” KG2 

“Zorunlu eğitim süresi Türkiye de 12 yıl, Estonya’da 9 yıldır. Öğretim kademeleri Türkiye de 4+4+4, 

Estonya’da 6+3+3+3+3 tür. Öğretim yılının Eylül de başlayıp Haziran da bitmesi ise benzerdir.” 

KG4 
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“…Türkiye eğitim sisteminde yer almayan dil, matematik ve öğrencinin seçeceği bir alanda gireceği 

sınavlarda başarılı olması şartı öğrencilere verilen eğitimin kalitesinin kontrolü açısından oldukça 

önemlidir. Ayrıca öğrencinin kendi seçtiği bir alanın sınavına girmesi bir sonraki eğitim 

kademesindeki tercihini, yetenek ve ilgilerini nispeten belirlemekte ve üniversite eğitiminin 

planlanmasında da yöneticiler için bir yol gösterici olmaktadır.” KG5 

“Türkiye'de lisans eğitimi 4 yılken Estonya'da 3 yıldır.” EG2 

“…Okul öncesi 6yıl, temel eğitim Estonya’da 9yıldır ve ortaöğretim zorunlu değildir…” EG4 

: “Okul öncesinin Estonya’da zorunlu olmaması bakımından farklılık var. Eğitim süresi Türkiye’ye 

benzer kademelere ayrılmış ama süre olarak daha fazla…” EG6 

 

Tablo 4: Türkiye Eğitim Sisteminin Yapısı 

Temalar ve Alt Temalar Görüşmeciler Toplam 

Eğitim Kademeleri   

12 Yıl Zorunlu Eğitim KG2, KG3, KG4, KG6, EG1 5 

Eğitim Öğretimde İş Günü Süresinin Benzerliği KG1, KG3, KG4 3 

4+4+4 Kademeli Eğitim  KG3, KG4, EG4 3 

Okul Öncesi Eğitimin Zorunlu Olmaması KG2, EG3 2 

Eğitim Kademelerinin Benzerliği KG5, EG5 2 

Sınıf Geçme Kolaylığı KG3, EG1 2 

2-4-6 Yıl Lisans Eğitim Süresi KG3, EG2 2 

Tatil Sürelerinin Benzer Olması KG1 1 

Ortaöğretimin Zorunlu Olması EG4 1 

Resmi Dilde Eğitim Verilmesi KG3 1 

Yabancı Dil Eğitimi EG3 1 

Okul Türleri   

Özel ve Devlet Okulları KG1, EG3, EG5 3 

Farklı Dillerde Eğitim Veren Özel Okullar KG1 1 

Kreş Eğitimi EG3 1 

 

Katılımcıların görüşleri aşağıda sunulmuştur. 

“Özel ve devlet okullarının bir arada yer alması. Farklı dillerde eğitim veren özel okulların da 

bulunması. Ortalama bir eğitim öğretim yılının aynı olması. Tatil dönemlerinin hemen hemen benzer 

olması…” KG1 
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 “…bizde ise sınıf tekrarı bile yok, herkes sınıf geçiyor ve mezun oluyor.”KG3 

“Zorunlu eğitim süresi Türkiye de 12 yıl, Estonya’da 9 yıldır. Öğretim kademeleri Türkiye de 4+4+4, 

Estonya’da 6+3+3+3+3 tür. Öğretim yılının Eylül de başlayıp Haziran da bitmesi ise benzerdir.” 

KG4 

“Türkiye'de zorunlu eğitim yılı fazladır. Devlete ekonomik yüktür. Başarısız öğrenci yıllarca boşuna 

okula gelip ihtiyacı olmayan dersleri dinlemektedir. Mezuniyet kolay, öğrencinin bilgisi ise aşırı 

yetersizdir...”EG1 

“… Türkiye’de ise 4+4+4’lük eğitim sistemi mevcut ve ortaöğretim zorunludur.” EG4 

“…Temel eğitimde zorunluluk olması yönünden de benzer yanları var.” EG6 

 

Estonya ve Türkiye Eğitim Sistemlerinin İşleyiş Bakımından Benzerlikleri ve Farklılıkları 

 Katılımcılara “Estonya ve Türkiye eğitim sistemlerimin işleyişi bakımından (eğitim öğretim 

faaliyetlerinin yürütülmesi) benzerlikleri ve farklılıkları size göre nelerdir?” sorusu sorulmuş Estonya 

eğitim sisteminin işleyişine ait bulgular Tablo 5’te, Türkiye eğitim sisteminin işleyişine dair bilgiler 

Tablo 6’da gösterilmiştir. 

 

Tablo 5: Estonya Eğitim Sisteminin İşleyişi 

Temalar ve Alt Temalar Görüşmeciler Toplam 

Bakanlık İşleyişi   

Eğitimden Sorumlu Bakanlığın Olması KG1, KG4, EG3, EG6 4 

Merkeziyetçi Yapı KG2, KG6, EG3 3 

Okul Giderlerini Bakanlık Karşılaması KG1, KG4, EG3 3 

Yerel Yönetimlerin İşleyişe Katılması KG2, EG4 2 

Öğretmen Ücretlerini Bakanlığın Sağlaması KG1, KG3, 2 

Müfredatın Bakanlık Tarafından Hazırlanması, 

Uygulanması ve Denetlenmesi 

KG1 1 

Eğitim Politikası   

Ders Kitapları Ücretsiz KG1, KG3, 2 

Ücretsiz Eğitim Hakkı KG3, 1 

Eğitimde Anadilleri Zorunlu KG3, 1 

Öğretmen Maaşlarının Okul Müdürünce 

Belirlenmesi 

EG2 1 

Okul İdaresi Eğitim Metodu Belirliyor EG2 1 

Destekleyici Eğitim Uygulanmaktadır EG5 1 
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Katılımcıların görüşleri aşağıda sunulmuştur. 

“Benzerlikleri Eğitimden sorumlu bir bakanlığın olması. İki ülkede eğitim bakanlığı vardır. 

Müfredatın geliştirilmesi, hazırlanması, uygulanmasında, eğitim kurumlarının denetlenmesinden 

sorumludur. Devlet okullarında ders kitaplarının ücretsiz sağlanması ve öğretmen maaşlarının devlet 

tarafından ödenmesi. Öğretmen ücretleri, okulların giderlerinin devlet ödenekleri ile karşılanması.” 

KG1 

“Hükümet tarafından merkezi yönetiliyor. Önemli fark yerel yönetimlerin okul iyileştirme 

çalışmalarında fiilen görevli olması bizde bu uygulama yerel yönetimin inisiyatifine bırakılmıştır.” 

KG2 

“Bakanlığa bağlı her ikisi de. Ücretsiz eğitim hakkı, denetimler merkezi ve yerel, her ikisinin de ders 

kitapları ücretsiz, öğretmen maaşlarını devlet ödüyor. Eğitim dilleri kendi anadilleri zorunlu…” KG3 

“Estonya eğitim sisteminin merkeziyetçi bir yapı ile yürütüldüğünü düşünüyorum tıpkı bizdeki gibi.” 

KG6 

“Türkiye'den farklı olarak Estonya'da okul müdürü hangi öğretmene ne kadar maaş vereceğini kendisi 

belirliyor. Müfredatın dışına çıkmadan eğitimde hangi metodu kullanacağına yine okul idaresi karar 

verebiliyor.” EG2 

“Her iki ülke içinde Eğitim sistemi belli bir bakanlığa bağlıdır. Hiyerarşik bir sistem geçerlidir. 

Bakanlık birinci yetkili durumdadır. Bakanlık tarafından gönderilen bütçe doğrultusunda ihtiyaçlar 

giderilir.” EG3 

“Estonya’da Okul çağına gelen öğrencilerin kaydını tutmak ve zamanı geldiğinde okula başlamasını 

sağlamak, okulların fiziki imkanlarını geliştirmek, okulların ulaşım imkanlarını geliştirmek ve okul 

personellerinin iş ve işlemlerinde yerel yönetimler etkili olmaktadır. EG4 

“Her iki ülkede de faaliyetlerin yürütülmesinden ilgili bakanlık yetkili. Eğitime devlet katkısı her iki 

ülkede de mevcut.” EG6 

 

  



6th INTERNATIONAL EDUCATION AND INNOVATIVE SCIENCES CONGRESS 

(November 24-25, 2022 / Burdur Mehmet Akif Ersoy University) 
 

883 

Tablo 6: Türkiye Eğitim Sisteminin İşleyişi 

Temalar ve Alt Temalar Görüşmeciler Toplam 

Bakanlık İşleyişi   

Eğitimden Sorumlu Bakanlığın Olması KG1, KG4 2 

Merkeziyetçi Yapı KG2, 1 

Okul Giderlerinin Bakanlık Tarafından Karşılanması KG1, KG4 2 

Öğretmen Ücretlerini Bakanlığın Sağlaması KG1, KG3 2 

Müfredatın Bakanlık Tarafından Hazırlanması, 

Uygulanması ve Denetlenmesi 

KG1, 1 

Eğitim Politikası   

Ders Kitapları Ücretsiz KG1, KG3 2 

Ücretsiz Eğitim Hakkı KG3 1 

Eğitimde Anadilleri Zorunlu KG3 1 

 

Katılımcıların görüşleri aşağıda sunulmuştur. 

“Benzerlikleri Eğitimden sorumlu bir bakanlığın olması. İki ülkede eğitim bakanlığı vardır. 

Müfredatın geliştirilmesi, hazırlanması, uygulanmasında, eğitim kurumlarının denetlenmesinden 

sorumludur. Devlet okullarında ders kitaplarının ücretsiz sağlanması ve öğretmen maaşlarının devlet 

tarafından ödenmesi. Öğretmen ücretleri, okulların giderlerinin devlet ödenekleri ile karşılanması.” 

KG1 

“Hükümet tarafından merkezi yönetiliyor. KG2 

“Bakanlığa bağlı her ikisi de. Ücretsiz eğitim hakkı, denetimler merkezi ve yerel, her ikisinin de ders 

kitapları ücretsiz, öğretmen maaşlarını devlet ödüyor…” KG3 

“Bir eğitim bakanlığı tarafından eğitimin yönlendirilmesi ve teşkilatlandırılması ödenek, fiziki 

yapılandırma GİBİ konusunda benzerdir.” KG4 

“Estonya eğitim sisteminin merkeziyetçi bir yapı ile yürütüldüğünü düşünüyorum tıpkı bizdeki gibi.” 

KG6 

“Türkiye'de işleyiş uzun, verimsiz, bürokrasi ve kâğıt işi aşırı fazla...” EG1 

“Her iki ülke içinde Eğitim sistemi belli bir bakanlığa bağlıdır. Hiyerarşik bir sistem geçerlidir. 

Bakanlık birinci yetkili durumdadır. Bakanlık tarafından gönderilen bütçe doğrultusunda ihtiyaçlar 

giderilir.” EG3 

“Her iki ülkede de faaliyetlerin yürütülmesinden ilgili bakanlık yetkili. Eğitime devlet katkısı her iki 

ülkede de mevcut.” EG6 

 

Estonya ve Türkiye Eğitim Sistemlerinin İklim Bakımından Benzerlikleri ve Farklılıkları 

 Katılımcılara “: Estonya ve Türkiye eğitim sistemlerimin iklim bakımından (öğretmen 

yetiştirme ve geliştirme süresi, özlük hakları, vs.) benzerlikleri ve farklılıkları size göre nelerdir?” 
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sorusu sorulmuş Estonya eğitim sisteminin iklimine ait bulgular Tablo 7’de, Türkiye eğitim sisteminin 

iklimine dair bilgiler Tablo 8’de gösterilmiştir. 

 

 

 

Tablo 7: Estonya Eğitim Sisteminin İklimi 

Temalar ve Alt Temalar Görüşmeciler Toplam 

Sınıf, Branş ve Meslek Öğretmenliklerinde Yüksek Lisans 

Şartı Aranıyor 

KG3, KG6, EG2 3 

Öğretmenlik Bölümlerine Alımda Özel Sınav Uyg. KG5, KG6, EG5 3 

Okul Öncesi Öğretmenliğinde Lisans Şartı Var KG3, EG6 2 

Öğretmenler Üniversitelerde Yetiştiriliyor KG1, EG4 2 

Öğretmenlerin Yaş Ortalaması Yüksek KG1, EG5 2 

Uygulama Esaslı Öğretmen Yetiştirme KG2,  1 

Lise Eğitiminde Başarı, İletişim, İş Birliği Gibi Kişisel 

Becerilerin Değerlendirilmesi 

KG1,  1 

Az ve Kaliteli Eğitim Kurumları Var EG1 1 

Okul Müdürleri Kendi Öğretmenlerini Seçer EG2 1 

 

Katılımcıların görüşleri aşağıda sunulmuştur. 

“Benzerlikleri ülkede görev yapan öğretmenlerin yaş ortalamasının yüksek olması. Üniversitelerin 

öğretmenlik bölümlerinin olması. Farklılıkları üniversitelerin öğrenci seçerken merkezi sınavın 

olmaması, lise eğitiminde başarı, iletişim, iş birliği gibi kişisel becerilerin değerlendirilmesi. Okul 

öncesi öğretmenliği için lisans mezunu olmanın yeterli olması. Diğer öğretmenlikler için yüksek lisans 

eğitimin gerekli olması.” KG1 

“Estonya’da Öğretmen yetiştirme sistemi uygulama esaslı ve aşamalardan oluşuyor ve belli bir 

tecrübesi olan görev alıyor. KG2 

“…Okul öncesi için lisans mezunu olmaları yeterli. Diğer branş ve sınıf öğretmenleri için yüksek 

lisans okuması şart.” KG3 

“…. Estonya eğitim sisteminde ise üniversiteler her bölümde olduğu gibi öğretmenlik bölümlerini de 

alımlarını kendi sınavları ile yapmaktadır. Ayrıca bu sınavlar merkezi sınavlardan daha fazla bütünsel 

olarak ölçme değerlendirme yapabildiği için mesleğe daha yatkın kişilerin seçilmesini mümkün kılar. 

Bu da daha başarılı ve istekli öğretmenleri ve daha başarılı ve kaliteli eğitimi getirir.” KG5 

“Öğretmen yetiştirme konusunda birçok alanda yüksek lisans şartı olması eğitimin kalitesini büyük 

oranda arttırıyor bence. Ayrıca üniversiteye girişte kendi sınavlarını yapmaları öğretmenlik için 

geçerli şartları kontrol edebilmeleri çok iyi.” KG6 

“Öğretmen Yetiştirme, kaliteye verilen önem Estonya da yüksektir. Az ve kaliteli eğitim kurumu 

vardır…” EG1 
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“Estonya'da öğretmenler yüksek lisans mezunudur. Okul müdürleri öğretmenlerini kendileri 

seçebiliyor.” EG2 

“Estonya ya da öğretmen yaş ortalaması yüksektir. Öğretmenlik için her fakülte kendi sınavını 

yapar…” EG5 

“Okul öncesi için lisans mezunu olma, diğerleri için yüksek lisans ve kişisel gelişim şartlarının olması 

Estonya’da eğitime önem verildiğini gösteriyor…” EG6 

 

Tablo 8: Türkiye Eğitim Sisteminin İklimi 

Temalar ve Alt Temalar Görüşmeciler Toplam 

Merkezi Sınav Uygulamaları Var KG3, KG4, KG5, KG6, EG5 5 

Öğretmenler Üniversitelerde Yetiştiriliyor KG1, EG4 2 

Maaş, Özlük Hakkı ve İlgi Az EG1 1 

Öğretmenler Öğrenci ve Veliye Karşı Korunmuyor EG1 1 

Öğretmen Değersizleştirilmiştir EG1 1 

Öğretmenlerin Yaş Ortalaması Düşüktür EG5 1 

Öğretmenlerin Yaş Ortalaması Yüksek KG1 1 

 

Katılımcıların görüşleri aşağıda sunulmuştur. 

“Benzerlikleri ülkede görev yapan öğretmenlerin yaş ortalamasının yüksek olması. Üniversitelerin 

öğretmenlik bölümlerinin olması…” KG1 

“Onlarda merkezi sınav yok bizde var…”KG3 

“…Türkiye de hem öğretmenlik bölümü için hem de ilgili bölümden mezun olduktan sonra eğitim 

bakanlığı bünyesinde kadrolu bir şekilde çalışabilmek için merkezi sınavlar yapılmaktadır.” KG4 

“…Türk eğitim sisteminde merkezi sınavla öğretmenlik bölümlerine öğrenci alınmakta başka bir şart 

aranmamaktadır…” KG5 

“…Türkiye’de nicelik çok, nitelik azdır. En çok fen edebiyat ve eğitim fakültesi vardır. Birçok kalitesiz 

mezun vardır. Öğretmenliği özendirecek maaş, özlük hakkı ve ilgi azdır. Öğrenciye, veliye karşı 

öğretmeni koruma söz konusu değildir. Öğretmen değersizleştirilmiştir.” EG1 

“Her iki sistemde de temel de kendini yetiştirmiş öğretmenler vardır. Öğretmenlik eğitimleri 

üniversitelerin ilgili bölümlerince sağlanır.” EG4 

“…Türkiye de ise öğretmen yaş ortalaması daha düşüktür. Eğitim fakülteleri merkezi sınav ile öğrenci 

kabul eder.” EG5 

 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

İki ülkenin eğitim amaçları konusunda benzerlikler olduğu söylenebilir. Her iki ülkede de eğitimin 

amaçları eğitim bakanlıklarının uyguladıkları eğitim kanunlarında eğitimin felsefi amaçları açıkça 

belirtilmiştir. Bunun dışında her iki ülkede de eğitimin farklı kademeleri için hazırlanan kanunlarda 
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söz konusu eğitim kademelerinin amaçları özel olarak daha detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Bu durum 

eğitim kurumlarının vizyonlarını ve misyonlarını oluşturmasında oldukça önemli bir yer tutmaktadır.  

 İki ülkenin eğitim amaçları arasında benzerlikler değerlendirildiğinde her iki ülkenin eğitim 

sisteminde öncelikle bireyin sahip olması gereken duygu ve davranışlar bütünü açıklanmıştır. Estonya 

eğitiminin amaçlarında kendine, ailesine ve doğaya saygılı olmak vurgulanırken Türk eğitim 

sisteminin amaçları arasında insan haklarına saygılı olmak vurgulanmıştır. Her iki ülkenin eğitim 

sistemi sorumluluk sahibi vatandaşlar yetiştirme amacını belirtmiştir. Estonya eğitim sisteminde 

kişinin onurlu bir yaşam sürmesi amaç olarak belirlenmişken Türk eğitim sisteminde bireylerin zihin, 

ahlak ve duygu bakımından sağlıklı bireyler olarak yetiştirilmesi gerektiği vurgulanmıştır. İki ülkenin 

eğitim amaçları arasında farklar göz önüne alındığında Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda 

bireyler yetiştirme amacının Türk eğitim sistemine özgü olduğu görülmektedir. 

 Mesleki amaçlar incelendiğinde Estonya eğitim sisteminde detaylı bir anlatım olduğu 

görülmektedir. Burada bireylerin bir mesleğe başvurmak, o işi başarıyla yürütmek ve işini koruma için 

gereken bilgi, beceri, yetenek ve tecrübenin kazandırılması gerektiği vurgulanmıştır. Türk eğitim 

sisteminde mesleki amaçlar bireyin iş görebilmesi üzerine hayata hazırlamak bir meslek sahibi 

olmasını sağlamak olarak belirtilmiştir. 

Yapı bakımından yapılan incelemede en büyük farkların bu alanda olduğu görülmektedir. Öncelikle 

zorunlu eğitim süresinin iki ülke arasında farklılık göstermesi dikkat çekiyor. Estonya’da zorunlu 

eğitimin süresi 9 yıllık temel eğitim süresi olarak yapılandırılmıştır. Türkiye’de zorunlu eğitim 12 yıl 

sürmekte ve ilköğretim ve ortaöğretim aşamalarından oluşmaktadır. Eğitimin yapılanması konusunda 

Estonya eğitim sistemi 6 yıl okul öncesi olmak üzere 6+3+3+3’lük eğitim sistemi uygulamaktadır. 

Zorunlu eğitimi oluşturan 9 yıllık eğitim süresi temel eğitim olarak tanımlanmakta ve 3 kademeden 

oluşmaktadır. Türkiye’de okul öncesi eğitiminde düşük yaş gruplarına inilebilmekte fakat genellikle 

okul öncesi eğitim 1 yıl olarak kabul edilmektedir. Zorunlu eğitimi oluşturan 12 yıllık sürenin ilk 4 yılı 

ilkokul, ikinci 4 yılı ortaokul ve 4 yılı ise ortaöğretim olarak kademelendirilmiştir. (MEB, 2021) 

 Okul öncesi eğitimde göze çarpan en önemli farklar Estonya’nın özellikle çalışan aileler için 

okul öncesi eğitime çok fazla önem vermesi. Ülkede çok fazla okul öncesi eğitim kurumu bulunmakta. 

Bu kurumların bütçesi büyük oranda devlet tarafından yerel yönetimler aracılığıyla karşılanmakta. 

Velilerden ücret talep eden okullar için ise asgari ücretim %20’sini geçmeme şartı var. 18 aylık olan 

çocuklar yaş gruplarına göre farklı gruplar halinde eğitim alabiliyorlar.   Türkiye’de okul öncesi 

eğitimde ilköğretime başlamasına bir yıl kalan çocukların öncelikli olduğu görülüyor. Daha küçük yaş 

gruplarında olan çocuklar için ise daha çok özel teşebbüsle kurulmuş MEB tarafından denetlenen 

kreşler ön plana çıkmakta.  

 İki ülkenin temel eğitim kurumları karşılaştırıldığında eğitim süresi başta olmak üzere birçok 

farklılık olduğu göze çarpıyor. Estonya eğitim sisteminde öğrencilerin eğitimlerini tamamlaması için 

koşulların daha katı olduğu görülebiliyor. Öğrencilerin 9 yıl sürecek temel eğitim süreleri 

tamamlamaları için müfredat ile belirlenmiş dersleri başarıyla geçmeleri gerekiyor. Ayrıca bakanlık 

tarafından 3 alanda yapılacak olan bitirme sınavlarında başarı göstermeleri gerekiyor. Son aşamada ise 

öğrenciden yaratıcı bir konuda bir araştırma ödevi tamamlaması isteniyor. Yapılan bu çalışmalar 

öğrencinin eğitim ve meslek hayatını uzun süre etkiliyor. Ülkemizde ise temel eğitim süresi 8 yıl 

olarak ifade edilebilir. Öğrencilerin ilköğretim eğitimlerini tamamlamaları için müfredat kapsamında 

gördükleri derslerin sınavlarından başarılı olmaları yeterli olmaktadır.. 

 Ortaöğretim düzeyinde iki ülke arasında yine süre farklılıkları olduğu görülüyor. Estonya’da 

eğitim süresi 3 yıl, Türkiye’de ise 4 yıl olarak uygulanmaktadır. Estonya’da ortaöğretim eğimi zorunlu 

eğitim kapsamında değilken Türkiye’de ortaöğretim eğitimi öğrenciler için zorunludur. Estonya’da 

ortaöğretim kurumları genel olarak iki tür olarak eğitim vermekte bunlar mesleki eğitim veren liseler 

ve genel eğitim veren liselerdir. Estonya’da ortaöğretimden mezun olmak ağır şartlara tabi 

öğrencilerin müfredat kapsamında gördükleri derslerin tamamından başarılı olmaları gerekmektedir. 

Bununla birlikte mezuniyetten önce yapılacak 3 sınavı başarıyla tamamlamaları ve bir bitirme projesi 

hazırlamaları şart olarak sunulmakta. Öğrenciler ortaöğretim süresince edindikleri notlar ve bitirme 

projeleriyle üniversitelere başvuru yapmaktadır. Üniversiteye geçişte herhangi bir merkezi sınav söz 
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konusu değildir. Türkiye’de ise müfredat kapsamında verilen derslerden baraj dersi olarak kabul dilen 

derslerden öğrencinin başarılı olması ve genel not ortalamasının 50 puanın üzerinde olması yeterlidir. 

Öğrencilerin mezun olması için meslek liseleri dışında diğer okullarda bir bitirme sınavına girme 

zorunlulukları bulunmamaktadır. Üniversiteye kabuller ise merkezi sınav sonuçlarına göre 

gerçekleştirilmektedir. 

 Yükseköğrenim konusunda her iki ülkenin de üniversiteleri yasaların izin verdiği ölçüde 

özerktir. Göze çarpan en önemli farklardan birisi Estonya’da enstitüler üniversitelerden bağımsız 

kurulmakta ve özerk yapıdadırlar. 

Estonya ve Türk eğitim sistemlerinin incelemesinde en fazla benzerliğin bulunduğu alan işleyiş yapısı 

olarak gösterilebilir. Her iki ülkenin yönetim sistemlerinin birbirine benzemesinin yanında bakanlık 

yapıları benzer niteliktedir. İki bakanlıkta hükümet üyesi olarak görevini yürütmektedir. Bakanın 

altında yardımları ve farklı alanlardan sorumlu alt birimler bulunmaktadır. Her iki ülkenin bakanlığı 

ülkenin eğitim faaliyetlerinde birinci derecede sorumlu mevkidir. İki ülkenin bakanlığının yapısı da 

merkezi bir sistemle işlemektedir. Bakanlık tarafından verilen talimatlar eğitim kurumları tarafından 

uygulanmaktadır. Ülkelerin eğitim politikalarının geliştirilmesi, izlenmesi, uygulanması ve 

denetlenmesinden bakanlıklar sorumludur. İki ülke arasında işleyiş alanında tespit edilen en önemli 

fark Estonya’da taşrada eğitim faaliyetlerinin yürütülmesinden ve bakanlıktan gelen ödeneklerin 

kullanımı talimatların iletilmesinden yerel yönetimler sorumludur. Bu durumun yerel yönetimlerin 

özerkliği olarak anlaşılması yanlış olacaktır. Türkiye’de bakanlıktan gelen talimatların 

uygulanmasında İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri sorumludur. Estonya’da ise aynı işlemleri 

bünyesinde kurduğu birimlerle yerel yönetimler yürütmektedir. 

Ülkeler iklim yapısından incelendiğinde benzer yanları olduğu gibi farklılıkların olduğu göze 

çarpmaktadır. Öğretmen yetiştirme süreci her iki ülkede de üniversitelerin ilgili bölümlerinde 

gerçekleştirilmektedir. Fakat öğrenci kabulünde birtakım farklar bulunmaktadır. Estonya’da 

üniversiteye girişte merkezi bir sınav uygulanmamakta ve her üniversite kendi sınavını 

gerçekleştirmektedir. Bu noktada Estonya üniversiteleri öğrenci kabulünde öğrencinin temel eğitim 

sürecinde aldığı notları ve bitirme projesini değerlendirirken ayrıca öğrencilere iletişim becerileri gibi 

konularda ayrıca sınavlar uygulamaktadır. Türkiye’de öğretmen yetiştirilen eğitim fakültelerine güzel 

sanatlar bölümleri hariç olmak üzere merkezi sınavla öğrenci kabul edilmektedir.  

Estonya eğitim sisteminde Türkiye’den farklı olarak okul öncesi öğretmenleri dışında tüm öğretmenlik 

alanlarında yüksek lisans şartı bulunmaktadır. Türkiye’de öğretmenlik mesleği için böyle bir şart 

bulunmamaktadır. Meslek öğretmenlerinin seçiminde ise adayın yapacağı meslek öğretmenliği 

branşında sektörde belirli bir süre görev yapmış olması ön şart olarak uygulanmaktadır.  

Dünya tarihinin son 100 yılındaki teknolojik gelişmelerin hızı düşünüldüğünde müthiş bir gelişme 

olduğu görülebilir. Buna bağlı olarak dünyada küreselleşmenin hızı önemli ölçüde artmıştır. Bu 

gelişme hızı eğitime de yansımaktadır. Her geçen gün dünyanın farklı yerlerinde eğitimde önemli 

yenilikler gerçekleşmekte ve toplumsal gelişim hız kazanmaktadır. Böyle bir çağda ideal eğitim 

sistemine ulaşmak, bilim ve teknolojideki gelişmeleri yakalamak kendi içine kapalı olan ülkeler için 

önemli bir sorundur. Ülkelerin eğitim sistemlerini geliştirmeleri ve çağı yakalamaları için farklı 

ülkelerin eğitim sistemlerini incelemesi, eğitimden aldığı sonuçları değerlendirmesi ve kendi sistemine 

uyarlayabileceği uygulamaları tespit ederek eğitim sistemlerini geliştirmeleri gerekmektedir. Bu 

noktada Karşılaştırmalı Eğitim disiplini büyük öneme sahiptir. Ülkenin eğitim sisteminin toplu olarak 

değiştirilmesinin dışında özellikle öğretmen adaylarının farklı ülkelerin eğitim sistemlerini inceleyip 

anlayabilme becerisi kazanması kendi alanıyla ilgili olarak kendini yenilemesine ve geliştirmesine 

olanak sağlayabilecektir. Bu sebeple Karşılaştırmalı Eğitim yaklaşımının eğitim fakültesi öğrencilerine 

sunulması oldukça faydalı olacaktır.  

 Bu çalışmanın amacı Estonya eğitim sistemi ve Türk eğitim sistemlerini inceleyerek benzerlik 

ve farklılıkları ortaya koymak, bu konuyla ilgili öğretmen görüşlerini derlemektir. Çalışma ülkesinin 

Estonya olarak seçilmesinin başlıca sebepleri; ülkenin yakın bir zamanda bağımsızlığını elde etmesine 

rağmen özellikle eğitim alanında hızlı bir şekilde gelişmesi ve adını uluslararası sınavlarla dünyaya 

duyurması olmuştur. Türkiye ve Estonya coğrafi yapı, nüfus, konum gibi birçok özellik bakımından 



6th INTERNATIONAL EDUCATION AND INNOVATIVE SCIENCES CONGRESS 

(November 24-25, 2022 / Burdur Mehmet Akif Ersoy University) 
 

888 

birbirinden farklıdır fakat yönetim sistemleri anlamında büyük benzerlikler ortaya koymaktadır. Bu 

kapsamda ülke olarak eksiklerimizi tespit etmemiz konusunda incelenmesi faydalı olacaktır. Uzun 

yıllar Sovyet rejimi egemenliğinde kalan Estonya doğu bloğu etkisinden hızlı bir şekilde çıkmış, 

yönünü batıya dönerek modern bir toplum oluşturmaya kendini adamıştır. Özellikle bilişim alanına 

yaptığı yatırımlar ve yetişmiş insan gücü sayesinde ekonomisi hızlı bir şekilde gelişmiştir. Günümüzde 

hala bu alanda yatırımlarını sürdürmekte, üniversitelerin ilgili alanlarında öğrenim gören öğrencilerine 

burs gibi imkânlar sağlamaktadır. 

 Estonya’nın eğitim sistemi incelendiğinde özellikle okul öncesi eğitime çok fazla önem 

verdiği görülmektedir. Düşük nüfuslu bir ülke olması işgücüne olan ihtiyacı arttırmaktadır. Bu 

bağlamda anne ve babaların üretime katılabilmeleri adına 18 aylıktan büyük çocukların eğitim ve 

bakımları için etkili bir okul öncesi eğitim sistemi geliştirmişlerdir. Ülkemizde okul öncesi eğitim 

kurumlarının yetersizliği ve özel girişimle kurulan eğitim kurumlarının yüksek ücretleri bu alanda 

eksikliğimiz olarak görülebilir.  

 Temel eğitim kademesi incelendiğinde eğitim sürelerinin farklı olduğu görülmüştür. Fakat 

eğitimde kalite farkını arttıran unsurların Estonya’da bakanlık tarafından uygulanan mezuniyet için 

gerekli üç alanda bitirme sınavının yapılması, müfredatta ön görülen tüm kazanımların öğrencilere 

kazandırılması şartı olması ve özgün bir konuda çalışma yapma zorunluluğunun olduğu açıktır. 

Böylece mezun olan öğrencilerin belirli alanlarda yetkinlik kazanması sağlanmaktadır. 

 Ortaöğretim kurumlarında temelde iki farklı okul türü olması Türk eğitim sistemiyle 

benzerdir. Fakat burada asıl farkı yaratan unsurun yine mezun olmak için gerekli şartlar olduğu 

ortadadır. Öğrenciler müfredatın öngördüğü tüm alanları başarılı bir şekilde tamamlamakla 

yükümlüdürler. Yine ortaöğretim düzeyinde yapılan bitirme sınavı ve araştırma ödevi öğrencilerin 

gelişimi için oldukça önemlidir.  

 Okul öncesi öğretmenleri dışında tüm öğretmenlerin yüksek lisans zorunluluğunun olması 

öğrencilerin mezuniyetleri için araştırma ödevi yapma şartıyla birbirini tamamlamaktadır. Böylece 

bilgiyi ezberlemenin ötesinde kullanmayı öğrenmeleri öğrencilerin hayatlarına çok daha fazla 

yardımcı olmaktadır. Mesleki eğitim üzerine kurulmuş olan ortaöğretim kurumlarında görev yapmak 

isteyen öğretmenlerin ise hem üniversitelerin ilgili alanlarından mezun olması, hem yüksek lisans 

derecesine sahip olması ve sektörde belirli bir süre tecrübe edinmiş olması şartı mesleki eğitme verilen 

önemi göstermektedir. 

 

ÖNERİLER 

Araştırmacılara Öneriler 

İki ülkenin eğitim sistemleri eğitim kademelerine göre detaylandırılarak incelenebilir. Örneğin temel 

eğitim seviyesinde mezuniyet şartları incelenerek mezun öğrencilerin başarı düzeylerinin 

karşılaştırılması etkili sonuçlar sağlayabilecektir.  

Araştırmada öğretmen görüşlerinden faydalanma konusunda nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. 

Daha geniş örneklem gruplarından veri toplamak için nicel araştırma yöntemiyle araştırma 

geliştirilebilir. 

Uygulamacılara Öneriler 

Okul öncesi eğitim kurumlarının zorunlu olmasından daha önemli olarak okul öncesi eğitim 

kurumlarının sayısı arttırılarak ücretlerinin halka uygun hale getirilmesi okul öncesi eğitimin 

yaygınlaşmasını sağlayacaktır. Okul öncesi eğitime başlama yaşının daha aşağı çekilmesi ve ailelerin 

üretim faaliyetlerine katılması daha faydalı olacaktır. 

Eğitimde kalitenin arttırılması adına mezun olma şartlarının geliştirilmesi gerekmektedir. İlköğretim 

kademesinden itibaren müfredatın öngördüğü kazanımları elde edemeyen öğrencilerin bu şekilde üst 

sınıflarda eğitimlerine devam etmesi hazır bulunuşluk düzeylerini düşürmekte diğer öğrencileri de 
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olumsuz etkilemektedir. Bu bağlamda sınıf geçme sisteminde müfredatın öngördüğü kazanımları elde 

etmek zorunlu tutulabilir. 

İlköğretim ve ortaöğretim düzeylerinde öğrencilerin mezun olmaları için özgün bir konuda araştırma 

yapılması şartı Estonya için en olumlu örnek olarak kabul edilebilir. Ezberci eğitimin dışına çıkarak 

öğrenilen bilgilerin kullanılmasına yönelik bir bitirme projesi uygulaması öğrenciler için doğru 

yönlendirme ve değerlendirme yapıldığı takdirde oldukça faydalı olabilir.  

Öğretmen adayları için yüksek lisans şartı olması eğitimde öğretmen kalitesini arttıracağından oldukça 

faydalı olacaktır. 
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ÖZET 

Birinci Maarif Kongresi kurtuluş savaşı yıllarında (1919-1922) savaşın tüm şiddetiyle sürdüğü bir 

dönemde Birinci TBMM’nin 25 Kasım 1920 tarihinde öğretmen ve öğrencilerin askerlik vazifelerinin 

ertelenmesinin ardından Maarif Vekili Hamdullah Suphi Tanrıöver’in çalışmalarıyla eğitimin milli bir 

öncelik haline getirilmesi amacıyla Eskişehir-Kütahya Savaşlarının devam ettiği 15 Temmuz 1921 

tarihinde Ankara’da toplanmıştır. Türk eğitim sisteminin temellerinin atıldığı birinci maarif 

kongresinde Mustafa Kemal Atatürk tarafından eğitim sistemindeki sorunların belirtildiği, yabancı 

etkilerden uzak milli bir eğitim sisteminin oluşturulmasının gerekliliği ve yeni nesli yetiştirecek 

öğretmenlerden beklentileri üzerine önemli bir konuşma gerçekleştirilmiştir. Kurtuluş savaşının devam 

ettiği bu süreçte gerçekleştirilen bu önemli kongrede Türk eğitiminin rotası belirlenmiştir. Maarif 

kongresinde yürütülen çalışmalarda açılış konuşmasını yapan Mustafa Kemal Atatürk’ün görüşlerinin 

kongre çalışmalarına yön verdiği düşünülürse Atatürk’ün açılış konuşmasının eğitimciler gözüyle 

incelenmesi Türk eğitim sisteminin yönelimlerinin anlaşılması açısından oldukça faydalı olacaktır. 

Kurtuluş savaşının devam ettiği ve sonuçlarının kestirilemediği bir dönemde Atatürk tarafından milli 

eğitime yön vermek amacıyla toplanan bu kongre Atatürk’ün ileri görüşlülüğüne bir kanıt 

niteliğindedir. Cumhuriyetin ilanından sonra eğitim alanında gerçekleştirilen Tevhid-i Tedrisat 

kanunuyla eğitim öğretimde birliğin sağlanması ve azınlık okullarının Millî Eğitim Bakanlığının 

denetimine bağlanması eğitim alanında yabancı etkilerden kurtulma çalışmalarına, Türk Dil Kurumu 

ve Türk Tarih Kurumunun açılmasıysa milli ve tarihi karakterimize uygun bir kültürün oluşturulması 

amacıyla gerçekleştirilen yeniliklerdir. Cumhuriyet döneminde eğitim alanında gerçekleştirilen 

inkılapların anlaşılması için 1. Maarif kongresinin tüm ayrıntılarıyla incelenmesi faydalı olacaktır.  Bu 

doğrultuda çalışmanın amacı Atatürk’ün 1921 1. Maarif kongresi açılış konuşmasını eğitimciler 

açısından analiz etmek ve sonuçları değerlendirmektir. Bu amaçla çalışmada yöntem olarak nitel 

araştırma yöntemlerinden metin analizi yöntemi kullanılmıştır. Metin analiziyle elde edilen temalar 

kodlanmıştır. Analiz sonucu elde edilen veriler tablolarla sunulmuştur. Çalışma sonucunda elde edilen 

en önemli sonuçlar şunlardır: Milli bir eğitim sisteminin oluşturulması gerekmektedir, eğitim öncelikli 

amaç haline gelmelidir, eğitimin ve eğitimcilerin savaş ortamında dahi en önemli konu olduğu, milli 

bir eğitim programının Türk eğitim tarihimiz açısından bir eğitim reformu olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Maarif Kongresi, Mustafa Kemal Atatürk, Türk Eğitim Sistemi, Nitel Araştırma 

 

ABSTRACT 

First Education Congress during the years of the independence war (1919-1922) in Ankara on 15 July 

1921, when the Eskişehir-Kütahya Wars continued, with the aim of making education a national 

priority with the efforts of the Minister of Education, Hamdullah Suphi Tanrıöver, after the postponing 

of the military duties of teachers and students on 25 November 1920, at a time when the war was 

raging. has been collected. In the first education congress, where the foundations of the Turkish 

education system were laid, Mustafa Kemal Atatürk gave an important speech on the problems in the 
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education system, the necessity of establishing a national education system free from foreign 

influences, and the expectations from teachers who will raise the new generation. The route of Turkish 

education was determined in this important congress, which was held during this period when the War 

of Independence continued. Considering that the views of Mustafa Kemal Atatürk, who made the 

opening speech in the studies carried out at the Education Congress, shaped the congress studies, 

examining Atatürk's opening speech from the eyes of educators will be very useful in terms of 

understanding the tendencies of the Turkish education system. This congress, which was convened by 

Atatürk to give direction to national education at a time when the War of Independence continued and 

the results could not be predicted, is a proof of Atatürk's foresight. After the proclamation of the 

Republic, with the Law of Unification of Education realized in the field of education, ensuring unity in 

education and putting minority schools under the control of the Ministry of National Education are 

innovations carried out in order to get rid of foreign influences in the field of education, and the 

opening of the Turkish Language Institution and the Turkish History Institution are innovations 

carried out in order to create a culture suitable for our national and historical character. In order to 

understand the reforms carried out in the field of education in the Republican period, it will be useful 

to examine the 1st Education Congress in all its details. In this direction, the aim of the study is to 

analyze Atatürk's 1921 1st Education Congress opening speech in terms of educators and to evaluate 

the results. For this purpose, text analysis method, one of the qualitative research methods, was used as 

a method in the study. The themes obtained through text analysis were coded. The data obtained as a 

result of the analysis are presented in tables. The most important results obtained as a result of the 

study are as follows: A national education system should be established, education should become the 

primary goal, it has been determined that education and educators are the most important issue even in 

the war environment, and a national education program is an educational reform in terms of our 

Turkish education history. 

Keywords: Education Congress, Mustafa Kemal Atatürk, Turkish Education System, Qualitative 

Research  

 

GİRİŞ 

Toplumların başarılı bir şekilde var olabilmeleri elde ettikleri bilgi birikimini yeni nesillere aktarmada 

gösterdikleri başarıyla ilgilidir. Türk toplumunda medreseler uzun yıllar toplumun ihtiyaç duyduğu 

nitelikli insanların yetiştirilmesinde öncelikli kurumlar olarak varlıklarını sürdürdüler. Fakat 17. 

yüzyıldan itibaren eğitim sisteminde yaşanan bozulmalar bu kurumların işlevini yerine 

getirememesine sebep oldu (Başar, 1997, s.17-22). Bu durumun yaratacağı sorunları gören Osmanlı 

İmparatorluğu eğitimin modernize edilmesi amacıyla batılı tarzda eğitim kurumları açarak eğitim 

sistemini modernleştirmeye çalışmış fakat ekonomik, sosyal ve siyasal olaylar sebebiyle istediği 

başarıyı sağlayamamıştır (Kenan, 2015, s. 355). Eğitimde başlayan bozulmanın devletin diğer 

kurumlarına yayılmasıyla imparatorluk her geçen yıl biraz daha küçülmüş 1. Dünya Savaşının 

ardından imzalanan 1918 Mondros ateşkes anlaşması sonucunda başkent İstanbul başta olmak üzere 

ülkenin birçok noktası itilaf devletlerinin işgaline uğramış devlet yıkılma sürecine girmiştir (Kapluhan, 

2014, s.122). 

Mondros ateşkes antlaşmasının ardından başlayan işgallere karşı İstanbul hükümetinin müdahalede 

bulunamaması sebebiyle halk tarafından gösteriler, protestolar ve yer yer silahlı direnişler 

düzenlenmeye başlamıştır. Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Anadolu’ya geçişiyle 

başlayan süreçte Amasya genelgesi yayınlanmış, Erzurum ve Sivas Kongreleri düzenlenmiş işgallere 

karşı bağımsız ve yerel olarak başlatılan direnişler planlı bir kurtuluş mücadelesine dönüşmüştür. Bu 

süreçte yurdun her yerinden vatansever subayların mücadeleye katılması, 1. TBMM’nin açılması ve 

düzenli ordunun kurulmasıyla kurtuluş savaşı başlamış özellikle batı cephesinde 1. ve 2. İnönü 

savaşları sonucunda önemli başarılar elde edilmiştir. 1 Nisan 1921 tarihinde 2. İnönü Savaşının 

kazanılmasının ardından Ankara hükümetinin yarı resmi yayın organı olarak görev yapan Hakimiyet-i 

Milliye gazetesinin 31 Mayıs 1921 tarihli sayısında “Maarif Kongresi” başlığı altında yayınlanan 

haberde 15 Temmuz 1921 tarihinde Ankara’da bir eğitim kongresinin toplanacağı duyurulmuştur. 

Kongre tarihinin planlandığı dönemde Yunan ordusu tarafından 10 Temmuz 1921 tarihinde 
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Ankara’nın İşgali parolasıyla taarruz başlatılmıştır. 10-24 Temmuz 1921 tarihleri arasında gerçekleşen 

Eskişehir-Kütahya Muharebeleri sonucunda Türk ordusu Sakarya nehrinin doğusuna geri çekilmek 

zorunda kalmış, Eskişehir, Kütahya ve Afyon düşman işgaline uğramıştır (Karakütük, 2021, s.754). 

Düşmanın Ankara’ya çok fazla yaklaşması kongrenin beklenenden daha kısa sürmesine sebep 

olmuştur. Dönemin tüm bu ağır koşullarına rağmen 1. Maarif Kongresi ertelenmemiş veya iptal 

edilmemiştir ayrıca Mustafa Kemal Atatürk bizzat Ankara’ya gelerek kongrenin açılışını 

gerçekleştirmiştir. Böyle bir durum içerisinde kongrenin gerçekleştirilmesi ayrıca öğretmen ve 

öğrencilerin askerliklerinin tecil edilmesi TBMM ve hükümet tarafından eğitime verilen değerin 

önemli bir göstergesidir. 

Osmanlı devleti döneminde 18. yüzyıla kadar ağırlıklı olarak dini eğitim verilen Medreseler ve 

Enderun ile eğitim faaliyetleri yürütülmüştür. Bu dönemde batı toplumlarının hızla gelişmesi ve 

modern eğitim kurumlarını oluşturmaları sebebiyle Osmanlı devleti sosyal, ekonomik ve askeri 

yönden batılı devletlerin gerisinde kalmaya başladı. Bu durumun farkına varan Osmanlı devleti 1773 

yılında Mühendishane-i Berri Hümayun olarak adlandırılan batılı tarzda eğitim veren deniz 

mühendislik okulunu, 1793 yılında Mühendishane-i Berri Hümayun olarak adlandırılan kara 

mühendislik okulunun açarak özellikle askeri alanda yetişmiş insan gücünü sağlamak amacıyla 

çalışmalar yürütmüştür (Kılıç, 1999, s. 293). Askeri alanda başlayan yeni eğitim kurumlarının açılması 

sivil alanda da devam ettirildi 1877 yılında Mülkiye, 1878 yılında Mektep-i Hukuk, 1882’de Mektep-i 

Sanayi-i Nefise-i Şahane açıldı (Gürüz, 2003, s.296). Bu dönemde açılan batılı tarzda eğitim veren 

kurumların yanında medreseler gibi geleneksel eğitim veren kurumlarda eğitime devam etmekteydi. 

Bu durum farklı eğitim kurumlarında yetişen vatandaşlar ve eğitimciler arasında önemli ideolojik 

tartışmaların yaşanmasına sebep olmakta ve eğitim alanında karışıklığa sebep olmaktaydı. Batılı tarzda 

açılmış eğitim kurumlarında batı etkisinin ağır olması milli bir eğitim anlayışının oluşmasına engel 

oluşturmaktaydı.  

1839’da yayınlanan Islahat Fermanı sonrasında azınlıklara tanınan haklar ve yabancı devletlere 

sağlanan kapitülasyonlar Osmanlı Devletinde ABD, Fransa, İngiltere, Almanya, İtalya ve Avusturya 

gibi yabancı ülkeler tarafından özellikle azınlıklara yönelik eğitim veren yabancı okullar açılmıştır. Bu 

durum devletin varlığına yönelik farklı sorunların ortaya çıkmasına sebep oldu. Özellikle Rum be 

Ermenilere yönelik olarak açılmış olan okullar çevresinde kültürel deformasyon oluşması, 

bölgelerinde işgali kolaylaştırması ve bağımsız devletler kurulması gibi tehlikeli amaçlara hizmet 

etmekte bu okullarda görev yapan öğretmenler bu amaca yönelik önemli ölçüde çaba harcamaktaydı. 

(Okur, 2010, s.202) 

Eğitim alanında yaşanan bu aksaklıklar devletin içinde bulunduğu durumun en temel sebebini 

oluşturmaktaydı. Eğitim alanında yaşanan başarısızlıklara bağlı olarak devlet bilimsel ve teknolojik 

anlamda yetersiz kalmış ve girdiği savaşlardan ağır yenilgilerle ayrılmıştır. Ülke içerisinde milli 

bilincin eksikliğine bağlı olarak düşman işgalini destekleyen ve milli mücadeleye karşıt olan büyük bir 

çoğunluk mevcuttu. Ayrıca azınlık okulları gizli amaçlarında büyük başarılar elde etmiş ülkenin her 

yerinde çeşitli azınlıklar yabancı ülkelerden aldıkları destekle zararlı faaliyetler yürütmekteydi. 

Mustafa Kemal Atatürk yaşanan tüm bu sorunları doğrudan görmüş bu sorunların üstesinden gelmenin 

en etkili yolu olarak yeni ve etkili bir eğitim öğretim politikası oluşturulmasının gerekliliğini fark 

etmiştir. Hakimiyet-i Milliye gazetesinin 3 Haziran 1921 günlü sayısında “Maarif Kongresi” başlığı 

altında yayınlanan haberde Alman General Moltke’nin (Helmuth Karl Bernhard Von Moltke) 

Prusya’nın Avusturya ve Fransa’ya karşı kazanılan zaferler sonrasında söylediği “Bu zaferleri Prusya 

muallimleri kazanmıştır.” sözüne atıf yapılarak kongrenin önemimden bahsedilmiştir (Karakütük, 

2021, s. 755). Ülkenin içinde bulunduğu bu karışıklık döneminden eğitim yoluyla çıkılabileceğinin 

fark edilmesi kongrenin gerekliliğini ortaya koymaktadır. 

 20 Temmuz 1921 yılında İbrahim Habip tarafından Açıksöz gazetesinde yayınlanan “İçteki 

Harp” adlı köşe yazısında geçen bir bölümde:  

“Umumi Harb’in İtilaf Devletlerine gülümsediği zamanlarda İngilizler en büyük ümidi 

Almanların açlığından beklerken onların fevkalade teşkilatla bunun önüne geçtikleri bir devirde 

daha yeni başvekil olan Lloyd George dedi ki: Almanların kırk milimetrelik toplarından değil 

ekmeklerinden korkuyorum! Şimdi de aynı başvekil Ankara’daki muallimler konferansını nasıl 
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haber aldıysa kaşlarını çatarak şunu söylenmiştir: Türklerin hiç yoktan ordular çıkarmasından 

değil, orduları kanlı bir harple uğraşırken onların böyle bir kongre açmalarından ürküyorum.” 

demiştir. 

 

 (Habip, 1921: 1).  Bu sözlerden anlaşılacağı üzere kurtuluş savaşının tüm şiddetiyle sürdüğü bu 

dönemde maarif kongresinin toplanması eğitime yönelik politikaların belirlenmesinin yanında tüm 

dünyaya Türk kurtuluş savaşının yalnızca askeri değil her alanda bağımsız bir Türkiye yaratmak 

olduğunu göstermesi açısından önemlidir. Ayrıca maarif kongresi yurt içi ve yurt dışı kamuoyunda 

Büyük Millet Meclisinin savaşı kazanacağına dair inancının gücünü göstermektedir. 

 1921 Maarif kongresi 15 Temmuz 1921 tarihinde yurdun dört bir tarafından gelen 

eğitimcilerin katılımıyla başlatıldı. Dönemin gazete haberlerinde kongrenin açılışına dair haberlere 

önemli ölçüde yer verilmiştir. Kongreye başkanlık eden Mustafa Kemal Atatürk katılımcıların tek tek 

ellerini sıkmış ve tarihi açılış konuşmasını gerçekleştirmiştir. Mustafa Kemal Atatürk konuşmasında 

düşmanlara karşı verilen askeri mücadelenin yanında cehalete karşı verilen eğitim mücadelesinin 

öneminden bahsetmiş, Türk milli eğitiminin rotasını çizerek öğretmenlerden beklentilerini dile 

getirmiştir. Atatürk’ün konuşması toplantıya katılanlar tarafından kuvvetli bir şekilde alkışlanmış ve 

takdir edilmiştir Ayrıca dönemin önemli yayın organlarından olan Hakimiyet-i Milliye, Açıksöz ve 

Anadolu’da Yeni Gün adlı gazetelerde yayınlanmıştır.  (Karakütük, 2021. s. 757). Mustafa Kemal 

Atatürk’ün açılış konuşmasının kongreye katılan üyeler tarafından takdir edilmesi ve desteklenmesinin 

yanında basın ve yayın organları vasıtasıyla tüm yurda duyurulması Türk halkının moral ve 

motivasyonuna yaptığı olumlu etkiler açısından oldukça önemlidir. 

 Mustafa Kemal Atatürk’ün Kongreye katılan üyeler tarafından büyük bir destekle karşılanan 

açılış konuşmasına Sivas Maarif Müdürü Osman Nuri Bey tarafından katılımcılar adına bir cevap 

okunmuştur. Osman Nuri Bey’in konuşması 17 Temmuz 1921 tarihinde dönemin gazetelerinde 

yayınlanmıştır. Osman Nuri Bey öğretmenler adına yaptığı konuşmada Mustafa Kemal Atatürk’ün 

Türk kurtuluş mücadelesinde rehberliğinin öğretmenlerce kabul edildiğini ve Atatürk’ün gösterdiği 

hedeflere ulaşmak adına tüm öğretmenlerin fedakârca görevlerini yapacaklarını belirtmiştir. Ayrıca 

Osman Nuri Bey cevabında milletimiz kendi benliğine ulaşıncaya kadar Anadolu Türklüğünü ulusal 

bir birlik altında toplamanın en büyük hedeflerinden olduğunu belirtmiştir. Cevap konuşmasının 

sonunda kongreye katılan öğretmenler Osman Nuri Bey aracılığıyla Büyük Millet Meclisine ve Türk 

ordusuna selam ve hürmetlerini sunmuşlardır. (Alp, 2020, s. 1395) 

 

1921 Maarif Kongresi 

1921 Maarif kongresinin duyurusunun Hakimiyet-i Milliye gazetesinde yayınlandığı 31 Mayıs 1921 

tarihinden kongrenin gerçekleştirildiği 16-21 Temmuz 1921 tarihleri arasında Maarif vekilliği 

görevinde Hamdullah Suphi (Tanrıöver) bulunmaktaydı. Büyük Millet Meclisinin açıldığı 23 Nisan 

1920 tarihinden itibaren eğitim konusu meclisin ve Ankara Hükümetinin en önemli gündemlerinden 

birisini oluşturmuştur. Dönemin zorlu şartlarına rağmen okulların açık tutulması ve eğitim öğretim 

faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla öğretmen ve öğrencilerin askerlik 

işlemlerinin savaş halinde dahi ertelenmesi bu önemi göstermektedir. Mustafa Kemal Atatürk’ün 

eğitim alanında Osmanlı döneminden beri yaşanan sorunların çözülmesi, eğitim öğretim faaliyetleri 

konusunda izlenecek yolun belirlenmesi amacıyla bir kongre düzenlenmesini istemesi kongrenin 

açılmasında etkili olmuştur (Kapluhan, 2014, s.125). 

 Maarif kongresi belirtilen tarihte Ankara’da Daru’l-muallimin Konferans Salonu’nda 

toplanmıştır. Kongreye yurdun her tarafından gelen Öğretmen, Maarif Müdürü, Sultani ve 

Darülmuallimin gibi lise müdürleri olmak üzere 250’den fazla kadın ve erkek öğretmen katılmıştır 

(Kapluhan, 2014, s.130; Erdem, 2011, s.164). Kongrenin toplandığı dönemde yaşanan savaşlar ve ülke 

içerisinde yaşanan düzensizliklere bağlı olarak çok zor şartlar altında toplanmıştır. Maarif vekili 

Hamdullah Suphi 10 Kasım 1921’de yaptığı meclis konuşmasında kongre için 2 bin lira bütçe 

kullanıldığını belirtmiştir. Yol giderleri ancak üç veya dört delegenin bir arada seyahat edebildiği 
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durumlarda karşılanmıştır. Konaklama konusunda delegelere ödeme yapılamamıştır. Yemekler 

karavana usulü karşılanarak tasarruf sağlanmaya çalışılmıştır. Tüm bu zorluklara karşın öğretmenler 

ülkenin geleceği konusunda inisiyatif alarak pek çok zorluğun üstesinden gelmişlerdir (Gül, 2018, 

s.512) 

 Maarif kongresinde dönemin eğitim sisteminde yaşanan aksaklıklar ve Mustafa Kemal 

Atatürk’ün açılış konuşmasında belirttiği hedefler doğrultusunda kararlar alınmıştır. Savaş şartlarının 

zorluğu ve batı cephesinde düşmanın Ankara’ya yaklaşması kongrenin erken bitirilmesine sebep 

olmuştur. bu durum kongre gündeminin kısıtlanmasına sebep olmuştur. Kongrede eğitim ve nüfus ile 

ilgili istatistikler, okul ve öğrenci sayıları mevcut eğitim kurumlarının durumları gibi konular ele 

alınmıştır. Alınan kararlar kapsamında öğrencilerin okul sonrası hayatta başarılı olmalarını sağlamak 

amacıyla ihtiyaç duyacakları becerilere eğitim programlarında yer verilmesi özellikle kız öğrenciler 

için ev işlerinde gerekli pratik bilgilerin programa dahil edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Bu durum 

günümüz şartlarında kadın ve erkek eşitliğine aykırı görülmesinin yanında dönemin toplumsal 

şartlarında eğitimin halka ulaşabilmesi amacıyla olumlu değerlendirilebilir. Ayrıca 4 yıl olan 

ilköğretimin 1 yıl arttırılarak 5 yıla çıkarılması kararlaştırılmıştır. Ortaöğretim konusunda müfredatın 

sadeleştirilmesi konusunda görüş birliğine varılmıştır (Kapluhan, 2014, s.129). 

 Kongre yurt içinde çoğunlukla olumlu tepkiler almasına karşın Büyük Millet Meclisinde 

önemli eleştirilerle de karşılaşmıştır. Bunlardan ilki Meclis’te Bitlis milletvekili olan Yusuf Ziya Bey 

tarafından savaşın devam ettiği günlerde Maarif Kongresinin on bin liraya mal olduğunu on bin lirada 

katılımcıların zararı olduğu düşünülürse yirmi bin liraya mal olması sebebiyle kongrenin ekonomik 

boyutuna yönelttiği eleştiridir. Maarif vekili Hamdullah Suphi Bey mecliste bu eleştiriye yanıt vermiş 

ve kongrenin iki bin lira bütçeyle gerçekleştirildiğini belirtmiştir. Mecliste kongreye yöneltilen ikinci 

eleştiri ise öğretmenlerin kadın ve erkekler olmak üzere karma bir şekilde gerçekleştirilmesidir. Konu 

hakkında Balıkesir Milletvekili Hasan Basri Bey ve Karahisar-i Sahip millet vekili Mehmet Şükrü Bey 

tarafından ağır eleştiriler yapılmıştır. Meclisteki medreseli milletvekillerinin desteklediği bu görüşe 

karşı Hamdullah Suphi Bey savunma yapmaya hazırlansa da bundan vazgeçmiş yapılan güven 

oylamasında güven oyu almasına rağmen 12 Kasım 1921’de kendi isteğiyle görevden çekilmiştir. 

Kongrenin karma olarak gerçekleştirilmesine yönelik gelen eleştiriler Mustafa Kemal Atatürk 

tarafından tepki gösterilmiştir (Özkan, 2006, s. 61). 

 

YÖNTEM 

Bu araştırma nitel araştırma yöntemi ile hazırlanmıştır. Araştırmada Mustafa Kemal Atatürk’ün  

Temmuz 1921 tarihinde Maarif Kongresinin açılışında yaptığı konuşma metni kullanılmıştır. Veriler 

analiz edilerek tema ve alt temalar oluşturulup, cümle alıntılarına yer verilmiştir. 

 

BULGULAR VE YORUMLAR 

 1921 Maarif kongresinin açılışında Mustafa Kemal Atatürk tarafından yapılan konuşma 

döneminde Büyük Millet Meclisinin yarı resmi yayın organı olan Hakimiyet-i Milliye gazetesinde 21 

Temmuz 1921 tarihinde yayınlanmıştır. Konuşmanın yapıldığı döneme bağlı olarak metin anlaşılması 

güç bir dil ile yazılmıştır. Buna bağlı olarak analiz sürecinde konuşmanın günümüz Türkçesine 

sadeleştirilmiş şekli cümleler halinde incelenerek konuşmaya ait temalar tespit edilmiş elde edilen 

temalar tablo şeklinde sunulmuştur. 

Konuşmanın 21 Temmuz 1921 tarihinde Hakimiyet-i Milliye gazetesinde yayınlanan özgün hali 

aşağıda sunulmuştur:  

“Muhterem Hanımlar, Efendiler., Harb-i Umûmî memleketimize bir mağlubiyet getirdi. 

Düşmanlarımız bunu vesile bilerek milletimizi tamamen imhâ etmek istediler. Buna karşı 

meydana gelen Millî Mücadele ruhuna Ankara’da muazzam bir sahne oldu. Bizi yaşatmamak 

isteyenlere karşı yaşamak hakkımızı müdafaa etmek üzere toplanan Türkiye Büyük Millet 

Meclisi, burada, Ankara’da toplandı. Bugün Ankara milli Türkiye’nin milli eğitimini kuracak 
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olan Türkiye Muallime ve Muallimler Kongresi’nin toplantısına sahne olmakla da iftihar 

etmektedir. Asırlarca süren mücadelelerin ortaya çıkardığı ağır yüklerin devletimizde meydana 

getirdiği yaraları tedavi için harcanacak himmetlerin en büyüğü hiç şüphesiz irfan yolunda 

harcananlardır. Gerçi bugün maddi ve manevi kuvvet kaynaklarımızı, milli sınırlarımız 

dâhilindeki memleketlerimizde işgalci bulunan düşmanlara karşı kullanmak mecburiyetindeyiz. 

İrfan-ı memleket için tahsis edilebilen şey, müstakbel maarifimize dayanak noktası olacak bir 

temel kurmağa kâfi değildir. Ancak vâsi ve kâfi şartlar ve vasıtalara malik oluncaya kadar 

geçecek mücadele günlerinde dahi kemal-i dikkat ve itina ile işleyip çizilmiş bir milli terbiye 

programı vücuda getirmeğe ve mevcut maarif teşkilâtımızı bugünden verimli bir faaliyetle 

çalıştıracak esasları hazırlamaya mesai sarf etmeliyiz. Şimdiye kadar takip olunan tahsil ve 

terbiye usullerinin milletimizin gerileme tarihinde en mühim bir amil olduğu kanaatindeyim. 

Onun için bir milli terbiye programından bahsederken, eski devrin hurafelerinden ve fıtri 

niteliklerimizle hiç de münasebeti olmayan yabancı fikirlerden, şarktan ve garptan gelen 

bilcümle tesirlerden tamamen uzak, milli tarihimize yakışan bir kültürü kastediyorum. Çünkü 

milli davamızın başarıya ulaşması, ancak böyle bir kültür ile temin edilebilir. Olduğu gibi 

alınan bir ecnebi kültürü, şimdiye kadar takip olunan yabancı kültürlerin yıkıcı neticelerini 

tekrar ettirebilir. Kültür milli fikirlerimize dayanan zeminle oluşturulabilir. O zemin, milletin öz 

karakteridir. Çocuklarımız ve gençlerimiz yetiştirilirken onlara bilhassa mevcudiyeti ile hakkı 

ile birliği ile taarruz eden bilumum yabancı unsurlarla mücadele lüzumu ve efkârı milliyeyi 

kemali istiğrak ile her mukabil fikre karşı şiddetle ve fedakârane müdafaa zarureti telkin 

edilmelidir. Yeni neslin bütün kuvveyi ruhiyesi bu evsaf ve kabiliyetin zerki mühimdir. Daimî ve 

müthiş bir mücadele şeklinde tebarüz eden hayat-ı akvamın felsefesi, müstakil ve mesut kalmak 

isteyen her millet için bu evsafı kemal-i şiddetle talep etmektedir. Teferruatını tamamen erbab-ı 

ihtisasına bırakmak istediğim bu mesele hakkındaki umumi nokta-i nazarımı ikmalden ifade için 

yeni neslin teçhiz olunacağı evsaf-ı maneviye meyanında kuvvetli bir aşk-ı fazilet ve kuvvetli bir 

fikri-i intizam ve inzibattan da bahsetmek zaruretindeyim. İşte biz, bu Kongre’nizden yalnız, 

çizilmiş eski yollarda alelade yürümenin tarzı hakkında müdavele-i efkâr etmeği değil belki 

serdettiğim şartları haiz yeni bir sanat ve marifet yolu bulup millete göstermek ve o yolda yeni 

nesli yürütmek için rehber olmak gibi mukaddes bir hizmet bekliyoruz. Maarif Vekâlet’inin halkı 

tanımış, muhiti ve memleketi takdir etmiş muallim ve mütehassıslardan mürekkep bir ilim ve 

irfan kongresini Ankara’da toplamağı düşünmüş olmasını ve bugünkü zor şartlara rağmen bu 

teşebbüsünde muvaffak olmuş bulunmasını kemal-i takdir ile yâd ederim. Huzurunuzda ve 

huzur-ı millette millî maarifimiz hakkındaki nokta-i nazarımı ifadeye imkân veren bu vesileden 

istifade ederek geleceğimizin kurtuluşunun aziz öncüleri olan Türkiye muallime ve muallimleri 

hakkındaki hürmet dolu hislerimi zikretmek isterim. İstikbal için hazırlanan vatan evlatlarına, 

hiçbir zorluk karşısında teslim olmayarak, kemâl-i sabır ve metanetle çalışmalarını ve 

tahsildeki çocuklarımızın ebeveynine de yavrularının ikmal-i tahsil için her fedakârlıktan 

kaçınmamalarını tavsiye ederim. Büyük tehlikeler önünde uyanan milletlerin ne kadar sebatkâr   

oldukları tarihen müspettir. Silâhıyla olduğu gibi, dimağıyla da mücadele mecburiyetinde olan 

milletimizin birincisinde gösterdiği kudreti ikincisinde de göstereceğine asla şüphem 

yoktur.Milletimizin saf seciyesi istidat ile doludur. Ancak bu tabiî istidadı inkişaf ettirebilecek 

usullerle mücehhez vatandaşlar lâzımdır. Bu vazife de sizlere teveccüh ediyor. Hükümet-i 

Milliye’miz, kemal-i ciddiyet ve samimiyetle arzu ettiği derecede Türkiye muallime ve 

muallimlerinin hayat ve refahını henüz temin edememekte olduğunu bilirim. Fakat milletimizi 

yetiştirmek gibi mukaddes bir vazifeyi yerine getiren yüce heyetinizin bugünün vaziyetini nazar-ı 

itibara alacağından ve her zorluğa göğüs germe ile bu yolda gayet metanetle yürüyeceğinden 

şüphem yoktur. Vazifeniz pek mühim ve hayatîdir. Bunda muvaffak olmanızı Cenabı Hakk’tan 

temenni ederim.” 
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Tablo 1: Mustafa Kemal Atatürk’ün 1921 Maarif Kongresi Açılış Konuşmasının Analizi 

Ana Tema Alt Tema Frekans 

Kadın Erkek Eşitliğine Vurgu  4 

Millî Mücadele Merkezi Ankara Türkiye Büyük Millet Meclisinin Var Olduğu Yer 1 

Maarif Kongresinin Açıldığı Yer 2 

Silahlı Millî Mücadele Varoluş Mücadelesi (Yaşam Hakkı) 3 

Savaş Günlerinin Ekonomik Zorlukları 2 

Kültürel Alanda Millî Mücadele Kültürel Kalkınma 1 

Kültür Emperyalizmiyle Mücadele 3 

Bağımsızlık ve Mutluluk İçin Milli Kültür İnşası 3 

Milli Karakter 2 

Yeni Milli Eğitim Sistemi Eğitimin Eğitimcilere Bırakılması 1 

Maarif Vekâlet’inin Başarısı 1 

Erdemli Sağlam Düşünceli Bireyler Yetiştirmek 1 

Yeni Bir Milli Eğitim Programı 3 

Eğitim Alanında Geri Kalmışlık 2 

Kongrenin Yeni Nesil’e Rehberlik Etmesi 1 

Toplumsal Şartları Tanıyan Uzmanlar 1 

Öğretmenlik Mesleği Geleceğimizin Kurtuluşunun Liderleri 1 

Eğitimde Aile Katılımı 1 

Mesleğin Ekonomik Yetersizlikleri 1 

Milleti Yetiştirmek Vazifesinin Kutsallığı 1 

Zorluklara Karşı Sabırla Mücadele 1 

Mesleğin Hayati Önemi 1 

  

Kadın Erkek Eşitliğine Vurgu 

“Bugün Ankara, Millî Türkiye’nin “Maarif Eğitimi’ni” kuracak olan Türkiye kadın ve erkek 

Öğretmenler Kongresi’nin burada toplanmasıyla övünmektedir.” 
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Millî Mücadele Merkezi Ankara 

“Bizi yaşatmamak isteyenlere karşı yaşamak hakkımızı savunmak üzere toplanan Türkiye Büyük 

Millet Meclisi burada, Ankara’da toplandı.” 

 

Silahlı Millî Mücadele 

“Genel Savaş memleketimizi bir yenilgiye götürdü. Düşmanlarımız bunu fırsat kabul ederek 

milletimizi bütünüyle yok etmek istediler.” 

 

 

Kültürel Alanda Millî Mücadele 

“Yüzyılların yüklemiş olduğu derin bir yönetimin boşlayıp, savsaklamasından devlet 

organlarında açtığı yaraları tedaviye harcanacak yardımların en büyüğünü hiç şüphesiz kültür 

yolunda kullanmamız gerekir.” 

 

Yeni Milli Eğitim Sistemi 

“Ancak yeterli şartlar ve araçlara sahip oluncaya kadar geçecek savaş günlerinde bile dikkatlice 

hazırlanmış bir millî eğitim programı oluşturmaya ve var olan eğitim teşkilatımızı bugünden 

daha yararlı bir faaliyetle çalıştıracak ilkeleri hazırlamaya zaman ayırmalı ve çalışmalıyız.” 

 

Öğretmenlik Mesleği 

“Millî hükûmetimizin ciddiyet ve içtenlikle istediği derecede Türkiye kadın ve erkek 

öğretmenlerinin hayat ve refahını henüz sağlayamamakta olduğunu biliyorum; fakat milletimizi 

yetiştirmek gibi kutsal bir görevi üzerine alan yüce heyetinizin bugünün durumunu dikkate 

alacağından ve her zorluğu yenerek bu yolda gayet sabırla yürüyeceğinden şüphem yoktur. 

Göreviniz çok önemli ve hayatidir. Bunda başarılı olmanızı Yüce Allah’tan dilerim.” 

 

SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

 Mustafa Kemal Atatürk’ün kadın ve erkek öğretmenlerin kongrede bir arada bulunmasını 

istediği görülmektedir. Konuşması boyunca kadın ve erkek eşitliği konusunu birden fazla kez 

vurgulamıştır. Kongrenin ardından kadın ve erkek öğretmenlerin bir arada kongrede bulunmasına 

gelen tepkileri Özkan (2006)’ya göre sert bir şekilde eleştirmiştir. Bu durum tespit edilen sonucu 

destekler niteliktedir. 

 Ankara’nın silahlı milli mücadelenin merkezi olduğu kültürel mücadelenin de merkezi olacağı 

konuşmasında Atatürk tarafından vurgulanmıştır. Şimşir (1991) TBMM’nin 23 Nisan 1920 günü 

açılınca, bütün ulusun başvuracağı en yüce kat olduğunu. Böylece Ankara’nın tam anlamıyla bir 

“merkez” durumuna geldiğini belirtmiştir. 

 Mustafa Kemal Atatürk silahlı milli mücadelenin kongrenin toplandığı dönemde devam 

ettiğini açılış konuşmasında vurgulamıştır. Gül (2018)’in belirttiğine göre Mustafa Kemal Paşa 

muharebeyi takibi bırakarak kongrenin açılışına katılmıştır. Bu durum Atatürk’ün kongreye verdiği 

önemi göstermesi açısından oldukça önemlidir. 

 Mustafa Kemal Atatürk konuşmasının birçok bölümünde Türk milletinin karakterine uygun 

milli bir kültür oluşturulmasını ve yabancı ülkelerin kültürel emperyalizmine karşı mücadele edilmesi 

gerektiğini belirtmiştir. Kapluhan (2014) Atatürk’ün açılış konuşmasında geçen sözlerini yeni Türk 
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Devleti’nin eğitim anlayışını, özgün bir kültür yaratma, pozitivist ve millî olma çizgisinde şeklinde 

açıklamıştır. 

 Gül (2018)’e göre Mustafa Kemal Atatürk’ün konuşmasında o güne kadar takip edilen eğitim 

sistemlerini, milletin geri kalmasındaki en büyük amil olarak nitelemiştir. Bu duruma bağlı olarak 

Atatürk kongreden ve katılımcılardan özenle hazırlanmış milli bir eğitim programı oluşturmasını 

istemiştir. 

 Mustafa Kemal Atatürk konuşmasının büyük bir bölümünde öğretmenlik mesleğinin önemine, 

öğretmenlerin mevcut durumlarına ve öğretmenlerden beklentilerine değinmiştir. Öğretmenleri 

geleceğimizin kurtuluşundaki liderler olarak gören Atatürk öğretmenlik mesleğini kutsal olarak 

tanımlamıştır. Kapluhan (2014) çalışmasının sonuçlarında Atatürk’ün, hayatı boyunca eğitime ve 

eğitimcilere önem verdiğini, her fırsatta öğretmenleri ve öğretmenlik mesleğini yücelttiğini 

belirtmiştir. 

Mustafa Kemal Atatürk’ün 1921 Maarif kongresinin açılış konuşması hakkında doğrudan herhangi bir 

çalışmaya rastlanmamıştır bu alanda yapılacak çalışmaların arttırılması eğitim bilimleri ve sosyal 

bilimler alanı için faydalı olacaktır.  

 Konu ile ilgili olarak eğitim bilimleri alanında yapılmış çalışmaların incelenmesinde ulaşılan 

kaynaklarda Mustafa Kemal Atatürk’ün 1921 Maarif Kongresi açılışına ilişkin konuşmasına atıf 

yapıldığı görülmüştür. Fakat bu çalışmalar arasında konuşmanın detaylı bir analizinin yapılmadığı 

tespit edilmiştir. Literatürde bulunan bu açığın kapatılması için bu çalışma önem arz etmektedir. 
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PARALELIZMLƏR VƏ ONLARIN ƏSAS XÜSUSIYYƏTLƏRI 

 

Qasımova Nigar Azad qızı 

 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin müəllimi 

 

ÖZƏT 

Paralel konstruksiyalar, eyni zamanda parallelizmlər, paralel strukturlar adlanır. İ.R.Qalperinə görə 

paralel konstruksiyalar elə ifadələri nəzərdə tutur ki, onun ayrı-ayrı hissələri eyni tipdə qurulub.  Başqa 

sözlə desək, bir cümlənin və ya onun bir hissəsinin strukturu mətnin tərkibində digər cümlədə də 

təkrar olunur.  

Sintaktik konstruksiyaların təkrarlanmasına (paralellizmlərə) yalnız bədii üslubda deyil, elmi 

əsərlərdə, rəsmi sənədlərdə də rast gəlinir. Paralellizmlər müxtəlif üslublarda müxtəlif funksiyaları 

yerinə yetirir: bədii üslubda parallelizmlər bədii-emosiolal funksiyanı icra edərək lazımi hissənin və ya 

sözün vurğulanması üçün fon rolunu oynayır; elmi əsərlər və rəsmi sənədlərdə isə onlardan məntiqi 

planda istifadə olunur, burada parallelizmlər ifadə olunanların tərkibinin bərabər əhəmiyyət kəsb 

etdiyini göstərir. 

Paralel konstruksiya bir cümlədə eynicinsli sözlərin istifadəsini nəzərdə tutur. Diana Xeker yazır ki, 

iki və daha çox oxşar ideya parallel qrammatik formalarla ifadə olunursa, onları başa düşmək daha 

asan olur, ayrıca sözlər sözlərlə, söz birləşmələri söz birləşmələri ilə, cümlələr cümlələrlə 

tarazlanmalıdır.  

M.Hüseynova, G.Yunusovanın “English Stylistics” kitabında qeyd olunur ki, paralel konstruksiyalarda 

çox vaxt leksik təkrarlar olur, bağlayıcılar və sözönüləri təkrarlanır. Paralel konstruksiyalarda yalnız 

sözlərin təkrarı olmaya da bilər, paralel konstruksiya cümlənin sintaktik quruluşunun təkrarlanmasına 

əsaslanır.  

İ.R Qalperin vurğulayır ki, paralel konstruksiya bütöv və ya yarımçıq ola bilər. Yarımçıq paralel 

konstruksiya ardıcıl cümlələrdə cümlənin bir hissəsinin sintaktik quruluşunun təkrarlanmasıdır. Bütöv 

paralel konstruksiyalarda ardıcıl cümlələrdə bütöv cümlənin sintaktik quruluşu təkrarlanır. 

Parallelizm bəzən cümlələrin oxşarlığını vurğulayır və hissələrin əhəmiyyətini bərabərləşdirir, digər 

hallarda ideyaların əksliyini və müxtəlifliyini vurğulayır. Paralel konstruksiya ardıcıl cümlələrdə ritm 

yaratığı üçün poetik strukturlarda daha çox istifadə olunur. 

Aşağıdakı cümlə elementləri paralel konstruksiyaları göstərir: 

1) Birləşdirici bağlayıcılar (and, but, or, for, nor, yet). 

2) Cüt işlənən bağlayıcılar (both...and, either...or, if...than, neither...nor, not only...but also). 

         3) “And which”, “and who”, “and that”, “but which”, “but who” və “but that”. 

Paralel konstruksiyalardan istifadə mətnin ekspressivliyini gücləndirir, müəllifin subyektiv 

mövqeyinin inandırıcı şəkildə çatdırılmasına yol açır.  

Açar sözlər: paralel konstruksiyalar, bədii üslub, söz birləşmələri, leksik təkrarlar, bütöv paralel 

konstruksiya, yarımçıq paralel konstruksiya. 

  

ABSTRACT 

Parallel constructions are also called parallelisms, parallel structures. According to I.R. Galperin, 

parallel constructions imply such expressions that their separate parts are built in the same type. In 

other words, the structure of one sentence or part of it is repeated in another sentence in the text. 
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Repetition of syntactic constructions (parallelisms) is found not only in literary style, but also in 

scientific works and official documents. Parallelisms perform different functions in different styles: in 

literary style, parallelisms perform a literary-emotional function and play the role of a background for 

emphasizing the necessary part or word; and in scientific works and official documents, they are used 

logically, where parallelisms show that the content of what is expressed is of equal importance. 

Parallel construction implies the use of words of the same type in one sentence. Diana Hecker writes 

that if two or more similar ideas are expressed in parallel grammatical forms, it is easier to understand 

them, separate words should be balanced with words, word combinations with word combinations, and 

sentences with sentences. 

In  G. Yunusova’s and M. Huseynova’s book “English Stylistics”, it is noted that there are often 

lexical repetitions in parallel constructions, conjunctions and prepositions are repeated. In parallel 

constructions, there may not be only repetition of words, parallel construction is based on the 

repetition of the syntactic structure of the sentence. 

I.R. Galperin emphasizes that the parallel construction can be complete or incomplete. An incomplete 

parallel construction is a repetition of the syntactic structure of a part of a sentence in consecutive 

sentences. In complete parallel constructions, the syntactic structure of the whole sentence is repeated 

in consecutive sentences. 

Parallelism sometimes emphasizes the similarity of sentences and equalizes the importance of parts, 

while in other cases it emphasizes the contrast and diversity of ideas. Parallel construction is more 

often used in poetic structures to create rhythm in consecutive sentences. 

The following sentence elements show parallel constructions: 

1) Connecting conjunctions (and, but, or, for, nor, yet). 

2) Double conjunctions (both...and, either...or, if...than, neither...nor, not only...but also). 

3) "And which", "and who", "and that", "but which", "but who" and "but that". 

The use of parallel constructions strengthens the expressiveness of the text, leads to a convincing 

delivery of the author's subjective position. 

Key words: parallel constructions, literary style, word combinations, lexical repetitions, complete 

parallel construction, incomplete parallel construction. 

 

GİRİŞ 

Paralel konstruksiyalar eyni zamanda parallelizmlər, paralel strukturlar adlanır. İ.R.Qalperinə görə 

paralel konstruksiyalar elə ifadələri nəzərdə tutur ki, onun ayrı-ayrı hissələri eyni tipdə qurulub.  Başqa 

sözlə desək, bir cümlənin və ya onun bir hissəsinin strukturu mətnin tərkibində digər cümlədə təkrar 

olunur. Məsələn, əgər  bir cümlə şərt budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlədirsə  və burada budaq 

cümlə baş cümlədən əvvəl gəlirsə, onda ikinci cümlə eynilə bu cümlənin strukturunu təkrar edəcək. 

Bəzən bütöv tabeli mürəkkəb cümlə deyil, ancaq onun bir hissəsi təkrar oluna bilər [3,233]. Məsələn, 

növbəti nümunədə ancaq təyin budaq cümləsinin strukturu təkrar olunur: “It is the mob that labour in 

your fields and serve in your houses that man your navy and recruit your army, - that have enabled 

you to defy all the world”  ( G.G.Byron). 

Paralellizmlərdən yalnız bədii üslubda istifadə olunmur. Sintaktik konstruksiyaların təkrarlanmasına 

tez-tez elmi əsərlərdə, rəsmi sənədlərdə (müqavilələrdə, razılaşmalarda, aktlarda və s.) rast gəlinir. 

Paralellizmlər müxtəlif üslublarda müxtəlif funksiyaları yerinə yetirir. Bədii üslubda parallelizmlər 

bədii-emosiolal funksiyanı icra edir. O, digər təkrarlar kimi, ifadədə ritm yaradır, lazımi hissənin və ya 

sözün vurğulanması üçün fon rolunu oynayır. Elmi əsərlərdə və rəsmi sənədlərdə paralel 

konstruksiyalar tamamilə fərqli funksiyanı icra edir və məntiqi planda istifadə olunur. Burada 

parallelizmlər ifadə olunanların tərkibinin bərabər əhəmiyyət kəsb etdiyini göstərir. 
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Araşdırma. Mətndə paralel konstruksiyalardan istifadə olunduqda mətn daha aydın və başa düşülən 

olur. Paralel konstruksiya dedikdə, bir cümlədə eynicinsli sözlərin istifadəsi nəzərdə tutulur. Aşağıdakı 

nümunələri nəzərdən keçirək: Alice likes sewing, painting and to play tennis. Elisin tikmək, şəkil 

çəkmək və tenis oynamaq xoşuna gəlir. Bu cümlə paralel konstruksiya deyil. Onu paralel 

konstruksiyaya çevirmək üçün infinitiv (to play)- “ing” formasına dəyişmək lazımdır: Alice likes 

sewing, painting and playing tennis. Elis tikməyi, şəkil çəkməyi və tenis oynamağı xoşlayır.  

Müəlliflər parallel strukturlardan istifadə edərək əsərlər yaradırlar. Onlar bu paralel strukturları 

sözlərdə, söz birləşmələrində və cümlələrdə işlədirlər. Diana Xeker (Diana Haeker) yazır ki, iki və 

daha çox oxşar ideya parallel qrammatik formalarla ifadə olunursa, onları başa düşmək daha asan olur. 

Ayrıca sözlər sözlərlə, söz birləşmələri söz birləşmələri ilə, cümlələr cümlələrlə tarazlanmalıdır. 1962-

ci ildə Şeridan Beyker (Sheridan Baker) yazırdı ki, parallel konstruksiyaları uyğun olan hər bir yerdə 

istifadə edin. Heminqveydən (Hemingway) və Freyddən sitat gətirərək o, deyirdi ki, eynigüclü fikirlər 

paralel konstruksiyalar tələb edir. 

M.Hüseynova, G.Yunusovanın “English Stylistics” kitabında qeyd olunur ki, paralel konstruksiyalarda 

çox vaxt leksik təkrarlar olur, bağlayıcılar və sözönüləri təkrarlanır. Paralel konstruksiyalarda sözlərin 

təkrarı olmaya da bilər, paralel konstruksiya cümlənin sintaktik quruluşunun təkrarlanmasına əsaslanır 

[1, 161].  

İ.R Qalperin vurğulayır ki, paralel konstruksiya bütöv və ya yarımçıq ola bilər [3,234]. Yarımçıq 

paralel konstruksiya ardıcıl cümlələrdə cümlənin bir hissəsinin sintaktik quruluşunun təkrarlanmasıdır. 

Məsələn: “İt is the mob that labour in your fields and serve in your houses that man your navy and 

recruit your army, - that have enabled you to defy all the world” (G.G.Byron). Bütöv paralel 

konstruksiyalarda ardıcıl cümlələrdə bütöv cümlənin sintaktik quruluşu təkrarlanır. Məsələn: “The 

seeds ye sow another reaps, the robes ye weave – another wears? The arms ye forge – another bears”. 

Paralel konstruksiyaların daha çox sadalamalarda, antitezalarda, qüvvətlənmədə (climax) işlədilməsi 

bu üslubi vasitələrin istifadəsindən əldə olunan effekti daha da qüvvətləndirir. Aşağıdakı nümunə 

paralel konstruksiyadır və burada təkrar, alliterasiya və antiteza  mövcuddur:  

   And so, from hour to hour, we ripe and ripe,  

   And then, from hour to hour, we rot and rot.”  

                                                 (W. Shakespeare) 

Növbəti nümunə də paralel konstruksiyadır və burada ritorik müraciət və ritorik suallar var. Emosional 

aspekt “Heaven” nidası ilə daha da qüvvətləndirilir:                                    

“Hear me, my mother Earth! Behold it, Heaven! 

  Have I not had to wrestle with my lot? 

  Have I not suffered things to be forgiven? 

  Have I not had my brain seared, my heart riven, 

  Hopes, sapped, name blighted, life’s life lied away?”  

                                                               (G.G. Byron). 

Bəzi hallarda parallelizm cümlələrin oxşarlığını vurğulayır və hissələrin əhəmiyyətini bərabərləşdirir: 

“Our senses perceive no extremes. Too much sound deafens us; too much light dazzles us; too great 

distance or proximity hinders our view.” 

Digər hallarda paralel konstruksiya ideyaların əksliyini və müxtəlifliyini vurğulayır. Paralel 

konstruksiya ardıcıl cümlələrdə sintaktik quruluş təkrarlandığı üçün ritm yaradır. Paralel 

konstruksiyalar poetik strukturlarda daha çox istifadə olunur. 

Tapıntılar. Aşağıdakı cümlə elementləri paralel konstruksiyaları göstərir: 

1) Birləşdirici bağlayıcılar (and, but, or, for, nor, yet). 
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Birləşdirici bağlayıcılardan sonra feilin zamanının, növünün, şəkillərinin dəyişməsi parallelizmi pozur 

və anlamada çətinlik yaradır. Məsələn: “Limestones in massive beds and thin layers of sandstones”. 

Bu ifadə yanlışdır. Düzgün ifadə belə olar: “Limestones in massive beds and sandstones in thin beds. 

2) Cüt işlənən bağlayıcılar (both...and, either...or, if...than, neither...nor, not only...but also). 

Əgər bu bağlayıcıların birindən sonra feil işlənirsə, digərindən sonra da feil işlənməlidir. Əgər bu 

bağlayıcıların birindən sonra da sözönülü ifadə işlənirsə, digərindən sonra da sözönülü ifadə 

işlənməlidir. Parallelizmdə olan səhvin düzəldilməsi bir və ya iki sözün əlavə edilməsini və ya yerinin 

dəyişdirilməsini tələb edə bilər. Məsələn: 1. “This nation not only has achieved great things in science 

but also in the arts”. Bu cümlə yanlışdır. Düzgün cümlə belə olar: “This nation has achieved great 

things not only in science but also in the arts”. 

3) “And which”, “and who”, “and that”, “but which”, “but who” və “but that”. 

Bu ifadələrdən əvvəl which, who və yaxud that işlədilməlidir. Məsələn: This basin the largest and 

which contains the principal oil field, is in the western part of the country. Bu cümlə yanlışdır, and 

which ifadəsindən əvvəl which, who, that bağlayıcılarından heç biri işlədilməyib. Düzgün cümlə belə 

olar: “This basin, which is the largest and which contains the principal oil field, is in the western part 

of the country. 

4) Paralel kontruksiyalarda cümlədəki elementlər paralel formatda qurulmalıdır. Məsələn: 

“Laboratory equipment should be assembled, then arrange samples in proper sequence; tests are run; 

we recommend that results then be recorded. Bu cümlə yanlışdır, cümlənin elementləri paralel 

formatda qurulmayıb. Düzgün cümlə belə olar: “Assemble laboratory equipment; arrange sample in 

proper sequence; run tests; record results”. 

Paralel konstruksiya iki və daha çox ideyanın bərabər səviyyədə əhəmiyyətli olmasını onları 

qrammatik cəhətdən paralel formada ifadə etməklə göstərir. Parallelizm insanın nitqində aydınlıq, 

simmetriya yaradır. Yuli Sezarın bu məşhur ifadəsi paralel konstruksiyadır: “I came; I saw; I 

conquered”. Burada Yuli Sezar gördüyü işləri sadalamaq üçün üç sadə feildən istifadə edir və hər üç 

feil əhəmiyyətinə görə bərabərdir. Bu cümlədə o, bildirir ki, işğal etmək gəlmək və görmək qədər asan 

idi.  

Parallel konstruksiya yazmaq üçün iki və daha çox elementi eyni qrammatik formada ifadə etmək 

lazımdır: “I have nothing to offer but blood, tail, tears, and sweat”  (Winston Churchill). Burada dörd 

isim işlətməklə, britaniyalılara müharibə vaxtı nə təklif etdiyini ifadə edir. “That government of the 

people, by the people, for the people shall not perish from the earth”. Bu cümlədə Abraham Linkoln 

üç sözönülü ifadə işlətməklə Amerikan demokratiyasının vacib xüsusiyyətlərini təsvir edir. “We must 

indeed all hang together, or most assuredly we shall hang separately” (Benjamin Franklin). Burada 

iki paralel cümlədən istifadə edərək iki tamamilə bərabər seçim (alternativ) arasındakı fərqi vurğulayır. 

“A living dog is better than a dead lion”. Iki ifadənin forması arasındakı oxşarlıq onların mənaca bir-

birindən necə fərqləndiyini görməyə imkan verir.  

Paralel konstruksiyalarda istifadə olunan artikl və sözönü yalnız bir elementə deyil, bütün elementlərə 

aid olmalıdır. Qısa cümlədə sözönü və artikl yalnız birinci elementdən əvvəl işlənir və digərlərində 

ötürülə bilər. Ancaq hər elementin qarşısında da artikl və sözönü işlətmək olar: “1. The placement tests 

were taking place in Ottawa, Vancouver, Winnipeg, and in St. John’s. Bu cümlə yanlışdır, çünki 

sözönü ötürülərsə, yalnız birinci elementin qarşısında istifadə olunmalıdır. 2.The placement tests were 

taking place in Ottawa, Vancouver, Winnipeg and St. John’s. (paraleldir, in sözönü ötürülüb). 3. The 

placement tests were taking place in Ottawa, in Vancouver, in Winnipeg, and in St. John’s. (paraleldir, 

in sözönü bütün elementlərlə istifadə olunub).  

Cüt işlənən bağlayıcılar (both.... and, not only....but also, either....or və s.) eyni qrammatik 

konstruksiya ilə izlənməlidir. Məsələn: 1. A time not for words, but action (yanlışdır, paralellik 

pozulub). 2. A time not for words, but for action. (paraleldir). 1. My objections are the injustice of the 

proposal and that it is unconstitutional (yanlışdır). My objections are that the proposal is unjust and 

that it is unconstitutional (paraleldir). 
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Paralel struktur üslubi vasitə, elə bir qrammatik konstruksiyadır ki, burada iki və daha çox cümlə, söz 

və ifadələr oxşar qrammatik formada və uzunluqda olur. Mətndə paralel strukturların işlədilməsi 

oxuculara mətndəki ideya, faktlar və konseptləri mənimsəməyə və başa düşməyə kömək edir. Bundan 

əlavə, paralel strukturlar müəllifin sözlərini və ideyalarını təkrarlayır, vurğulayır, mətndə xüsusi bir 

ritm və tarazlıq yaradır, müəllifin fikrininin başa düşülməsinə yardımçı olur. 

Paralel konstruksiyalarda çox vaxt söz birləşmələrinin və ya onların tərkib hissələrinin təkrarlanması 

müşahidə olunur, bu da daha çox inandırıcılığa, müəllifin mövqeyinin subyektivliyinə səbəb olur. 

Məsələn: To experience and learn. To feel and savour. Hər şeyi təcrübədən keçirmək və öyrənmək. 

Hər şeyi hiss etmək və dadmaq. Bu cümlələr paralel konstruksiyalardır. Paralel konstruksiya həm də 

emosionallığı, ekspressivliyi, mətnin dəqiq ritmini ifadə edir. 

M.Hüseynova, G.Yunusovanın “English Stylistics” kitabında göstərilir ki, parallelizmdən əlavə əks 

parallelizm də mövcuddur. Cümlənin sintaktik quruluşunun təkrarlanmasına əsaslanan üslubi 

vasitələrə əks paralellizmi (xiazm) də aid etmək olar. Bu üslubi vasitə aşağıdakı şəkildə qurulur: iki 

cümlə bir-birinin ardınca gəlir, bir cümlədəki sözlərin sırası o biri cümlədəki sözlərin sırasının əksi 

olur [1,165].  Məsələn, birinci cümlədə sözlərin sırası: mübtəda, xəbər, tamamlıq, zərflik şəklində 

qurulubsa, digər cümlədə söz sırası bunun əksi olur: zərflik, tamamlıq, xəbər, mübtəda. Məsələn, 

“Down dropt the breeze, the sails dropt down” (S.T.Coleridge). Ikinci cümlədəki sözlərin sırası birinci 

cümlədəki söz sırasının əksidir.  

Xiazmı həm də inversiya və paralellizmin birləşməsi kimi də adlandırmaq olar. Yuxarıda göstərilmiş 

nümunədə həm də leksik təkrar var: bu nümunədə down, dropt sözləri təkrarlanır. Ancaq xiazm 

həmişə leksik təkrarlarla müşayiət olunmur.    Məsələn: 

  As high as we have mounted in delight  

  İn our dejection do we sink as low ( William Wordsworth). 

Bəzən əks paralellizm aktiv konstruksiyadan passiv konstruksiyaya və əksinə keçidlə reallaşa bilər. 

Məsələn, bu nümunədə müəllif birinci cümlədəki passiv konstruksiyanı ikinci cümlədə aktiv 

konstruksiya ilə əvəz edir: “The register of his burial was signed by the clergyman, the clerk, the 

undertaker and the chief mourner. Scrooge signed it... (Charles Dickens)”. 

  Xiazm daha çox bir-birinin ardınca gələn iki cümlədə istifadə olunur. O, ifadənin daha böyük 

vahidlərinin tərkibində çətin hiss olunur. 

Nəticə. Beləliklə, paralelizmlər iki ardcıl cümlədə cumlənin sintaktik quruluşunun təkrarlanmasıdır. 

Əgər sonra gələn cümlədə əvvəlki cümlədəki sintaktik quruluşun əksi təkrar olunursa, bu, əks 

paralelizm və ya xiazm adlanır. Paralelizmlərin istifadə olunması mətnə aydınlıq, simmetriya gətirir, 

mətndə tarazlıq yaradır. Paralelizmlər mətndə bəzi hallarda cümlələrin oxşarlığını, digər hallarda isə 

əksliyini, müxtəlifliyini vurğulayır. Paralelizmlər cümlədə eynicinsli sözlərin istifadəsini nəzərdə 

tutur, bədii, elmi və rəsmi üslublarda istifadə olunur və hər bir üslubda da fərqli funksiyaları icra edir. 

Paralelizmlər müxtəlif üslubi vasitələrlə - sadalama, antiteza, qüvvətləndirmə və s. birlikdə işlədilir, 

onların istifadəsindən əldə olunan effekti gücləndirir. Bəzi hallarda mətndə paralellik pozulur, ancaq 

müəyyən düzəlişlər etməklə onu bərpa etmək mümkündür. 
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ÖZET 

Araştırmanın amacı; özel eğitim öğretmenlerinin uzaktan eğitim sürecinde yaşadığı sorunlar ve bu 

sorunlara yönelik oluşturdukları çözüm önerilerinin neler olduğunu belirlemektir. Araştırma ile 

pandemi döneminin ani gelişen şartlarına uyum sağlamak zorunda kalan özel eğitim öğretmenlerinin 

uzaktan eğitim sürecinde oluşan sorunlarına yol göstermesi düşünülmektedir. Araştırmanın yöntemi 

nitel araştırma paradigmasına uygun olarak olgu bilim desenine göre yapılmış bir çalışmadır. 

Araştırmanın çalışma grubunu Kahramanmaraş’ta özel eğitim okullarında ve sınıflarında görev yapan 

16 özel eğitim öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışma grubunda bulunan öğretmenler amaçlı örnekleme 

yöntemi ile seçilmiştir. Araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak 

toplanmıştır. Araştırmanın verileri betimsel analiz yöntemi kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırmanın 

sonucunda, uzaktan eğitim sürecinde özel eğitim öğretmenlerinin yaşadığı sorunlar; alt yapı 

yetersizliği, öğrenci yetersizlikleri, öğrenci davranış problemleri, öğrenci devamsızlıkları, ailelerin 

eğitim öğretim süreci hakkında bilgi yetersizliği, öğretim ortamları ve materyallerin kullanımı şeklinde 

sıralanmıştır. Ayrıca özel eğitim öğretmenlerinin uzaktan eğitim sürecindeki bu sıkıntılara yönelik 

çözüm önerileri ise; ders sürelerini ve içeriklerini uyarlama, EBA ve Zoom canlı dersler ve içerikleri 

yapma, aile Zoom toplantıları, aile ev ziyaretleri yapma ve sosyal medya üzerinden öğrenci 

ödevlendirmeleri yapma olarak belirtilmiştir. Pandemi döneminde özel eğitim öğretmenleri açısından 

bakıldığında uzaktan eğitim sürecinin en olumlu yanı dijital yetkinlik açısından öğretmenlerin kendini 

geliştirmesi; en olumsuz yanı ise uzaktan eğitim sürecinin özel gereksinimli öğrencilerin engel 

düzeylerinden kaynaklı öğrencilere uygun olmaması sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Özel Eğitim, Uzaktan Eğitim, Özel Eğitim Öğretmeni 

 

ABSTRACT 

Purpose of the research; the aim of this study is to determine the problems experienced by special 

education teachers in the distance education process and the solutions they have created for these 

problems. With the research, it is thought that the special education teachers who have to adapt to the 

sudden developing conditions of the pandemic period will guide the problems that occur in the 

distance education process. The method of the research is a study conducted according to the 

phenomenology pattern in accordance with the qualitative research paradigm. The study group of the 

research consists of 16 special education teachers working in special education schools and classes in 

Kahramanmaraş. The teachers in the study group were selected by purposive sampling method. The 

data of the research were collected using a semi-structured interview form. The data of the research 

were analyzed using descriptive analysis method. As a result of the research, the problems experienced 

by special education teachers in the distance education process; inadequacy of infrastructure, student 

inadequacies, student behavior problems, student absenteeism, lack of information about the education 

and training process of the families, the use of teaching environments and materials. In addition, the 

solution suggestions of special education teachers for these problems in the distance education process 
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are; adapting course durations and content, EBA and Zoom live lessons and content, family zoom 

meetings, family home visits and student assignments via social media. From the point of view of 

special education teachers during the pandemic period, the most positive aspect of the distance 

education process is the self-development of teachers in terms of digital competence; the most 

negative aspect is that the distance education process is not suitable for students with special needs due 

to their disability levels. 

Keywords: Special Education, Distance Education, Special Education Teacher 

 

1. GİRİŞ  

2019 yılı Aralık ayında Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan fakat 13 Ocak 2020 tarihinde tanımlanan 

Covid-19 (Sağlık Bakanlığı, 2021) hastalığının tüm dünya ülkelerinde hızlı bir şekilde yayılım ve artış 

göstermesi sebebiyle pandemi ilan edilmiştir. Türkiye’de ise ilk vaka 11 Mart 2020 tarihinde ortaya 

çıkmıştır. Ülkemizde 12 Mart tarihi itibari ile de okul öncesinden yükseköğretime tüm eğitim 

kademelerinde okulların belirli bir süre kapatılması ve uzaktan eğitime geçilmesi kararı alınmıştır.  

Uzaktan eğitim; öğrenen ile öğretenin aynı ortamda bulunmadan, eş zamanlı olarak, çevrimiçi 

elektronik iletişim ve internet araçları aracılığıyla gerçekleşen eğitim faaliyetlerinin tümüdür (Oral ve 

Yazar, 2017, 628). Uzaktan eğitim günümüz teknolojik gelişmeler sayesinde kablosuz eş zamanlı ya 

da eş zamanlı olmadan gerçekleşebilen canlı yayın faaliyetlerinin tümünü kapsamaktadır.  

 

1.1. Uzaktan eğitimin etkili kullanımı için gerekli olan ilkeler  

Eğitim öğretim ortamlarının olmazsa olmaz ilkesi belli bir anlayış ve ilkelere dayanarak ortaya 

çıkmasıdır. Eğitimin her aşamasında ve her yönteminde de olduğu gibi uzaktan eğitimin etkili ve 

kullanılması içinde belli başlı kurallar yer almaktadır (Ülkü, 2018). Uşun (2006) uzaktan eğitimin 

kullanılmasında birden çok ilkelerin olduğunu vurgulamıştır. Bu ilkeler şu şekilde sıralanmıştır; 

uzaktan eğitim geleneksel eğitimin bir seçeneği değil, geleneksel eğitim süreçlerinin tamamlayıcı bir 

yardımcı eğitim teknolojisi olarak anlaşılmalı ve uygulanmalıdır. Kurs donanımlarının 

hazırlanmasında değişik disiplinlerden üyelerden oluşturulmuş komisyonlarca yürütülmelidir. Uzaktan 

eğitim için hazırlanan yazılı ve basılı materyaller, materyal geliştirme ilkelerine göre hazırlanmalı ve 

düzenli kanal iletim yollarıyla öğrencilere iletilmelidir. Yayın yöntemiyle iletişim yerine video ile 

kayıt yapılmalıdır. Çünkü yayın kuşakları belirli zamanlarda yapılmakta ve bu zamanlama her bireye 

uygun olmamaktadır.  Uzaktan eğitim ilkeleri değerlendirildiğinde, uzaktan eğitim asıl amaç değil 

birer araçtır, belli başlı kurallar bütünü bulunmaktadır, materyal hazırlanmasına ve kullanılmasına 

ihtiyaç vardır ve son olarak kayıt edilerek belli teknolojik kalıpların kullanılması temeline 

dayanmaktadır (Ülkü, 2018).  

 

1.2. Uzaktan eğitim programının özellikleri  

Teknolojideki gelişmelerin sürekliliği ve durdurulamaz hızı, eğitim ve öğretim ortamlarını da 

etkilemekte buna bağlı olarak uzaktan eğitimle öğrencilere eğitim görevini yerine getiren öğretmen ve 

eğitimin temel taşı öğrenci rollerini de değiştirmektedir (Ülkü, 2018). Öğretmenlerin geleneksel eğitim 

anlayışında üstlendikleri öğrenciyi tanıma, öğretimi planlama, materyal geliştirme, öğretimi yapma ve 

yönetme, öğretimi ölçme ve değerlendirme, rehberlik, öğrencilerin temel becerilerini geliştirmede 

katkıda bulunma, gelişime açık olma gibi görev ve roller açık ve uzaktan öğrenmede görev alan 

öğretmenlerin de taşıması gereken önemli sorumluluklardır (Uğur, 2014). Bunun yanında yüz yüze 

eğitimde öğretmenin duruşu, giyinişi, iletişimi ve sınıf yönetimi etkili olurken uzaktan eğitimde ders 

içeriğini aktarışı ve iletişim ve etkileşim sürecine farklılaştırma yolları ile etkisi göze çarpmaktadır 

(Gülbahar, 2009). Bu bakımdan uzaktan eğitimin yüz yüze eğitim programlarıyla benzerlik 

göstermesine rağmen bazı noktalarda farklılıklar taşımaktadır. 
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1.3. Covid-19 Salgın Sürecinde Dünya’da Eğitim 

 Dünya ülkelerinin gelişmişlik düzeyleri öğrencilerin uzaktan eğitime erişim ve etkileşimi noktasında 

belirli farklılıkları ortaya çıkarmaktadır (Saygı, 2021). Dünya genelinde genellikle internet altyapılı 

uygulamaların yanında televizyon programları aracılığı ile uzaktan eğitim faaliyetlerini 

gerçekleştirmiştir (Yılmaz vd., 2020, 5-6). Covid-19 pandemisi nedeniyle UNESCO tarafından yapılan 

araştırmalarda süreç içinde seksen dört ülkenden elli sekizinin sınavlarını ertelemek tekrar 

yapılandırmak zorunda kaldığı ortaya çıkmıştır (Can, 2020, 12). Uzaktan eğitimi uygulayan ülkelerin 

başlıcaları şöyledir; Çin; ülkede okullar kapanmış ve çevrimiçi bir eğitim platformlarında uzaktan 

eğitime geçilmiştir. Amerika; salgının pik yapması ile beraber eğitim öğretim faaliyetlerini çevrimiçi 

ortamlara taşıyan ilk üniversitelerden biri Washington üniversitesi yaklaşık elli bin öğrencisine 

uzaktan eğitim olanağı sağlamıştır. İngiltere; pandemi başlangıcında sürü bağışıklığı ilkesini 

benimseyen ülkede yükseköğretimin salgından olumsuz etkilenmeyeceği düşünülmüştür. Fakat 

durumun ciddiyeti belirginleştikten sonra eğitimin sekteye uğramaması için çözümün uzaktan 

eğitimde olduğu anlaşılmıştır. Fransa; ‘’sınıfım evde’’ uygulaması ile sanal sınıflar oluşturarak 

uzaktan eğitim faaliyetlerine geçmiştir (Yılmaz vd., 2020, 8).  Salgın sonucunda ülkeler tarafından 

edinilen tecrübelerin; yüz yüze eğitime geçildiğinde eğitime yön vereceği ve ilham kaynağı olacağı 

değerlendirilmektedir (Yıldırım, 2020, 10). Salgın sürecinde dünyada Google Meet, Google Hangoust, 

Zoom, Cisko Webex gibi çevrimiçi  sanal eğitim uygulamaları önemli derecede bir yer edinmiştir 

(Yamamoto ve Altun, 2020, 32). Görüldüğü gibi dünyanın birçok ülkesinde pandemi koşullarında 

rahatlayacak birçok eğitim metodlarını uygulamaya başlamışlardır. 

 

1.4. Türkiye’de Uzaktan Eğitim Geçmişi 

Türkiye’de uzaktan eğitim faaliyetleri bilgisayar teknolojilerinin gelişimine bağlı olarak günümüzde 

geniş bir öğrenci grubuna uygulanabilecek duruma gelmiştir (Özgül, 2020). Türkiye’de uzaktan 

eğitimin 1923-1960 yılları arasında kavramsal olarak ele alındığını, 1970 yılından sonraki dönemde 

ise süreçle gelişen uygulamalara ağırlık verildiğini ve özellikle bilişim teknolojilerindeki gelişmelere 

eş zamanlı olarak 2000’li yıllardan sonra milyonlarca öğrenciyi kapsayan bir eğitim faaliyeti haline 

geldiği bilinen bir durumdur.  Türkiye’de 2010 yılında başlatılan FATİH Projesi ile öğretmen ve 

öğrencilerin akılllı tahta, tablet, bilgisayar, mobil cihaz vb. platformları dersin hedefleri doğrultusunda 

etkin kullanımı amaçlanmıştır. Buna ek olarak öğretmen ve öğrencilerin gereksinim duyucakları ders 

materyallerine çevrimiçi ortamda ulaşılabilmeleri için MEB tarafından 2012 yılında Eğitim Bilişim 

Ağı (EBA) hayata geçirilmiştir. 2020 yılı içinde EBA Akademik Destek Bölümü üniversite sınavına 

hazırlanan öğrenciler için devreye girmiştir. Yine aynı dönemde EBA TV yayına girmiş ve EBA canlı 

ders özelliği de kullanıma açılarak uzaktan eğitim faaliyetleri devam etmiştir (Özgül, 2020). 

 

1.5. Covid-19 Salgın Sürecinde Türkiye’de Eğitim 

Eğitim-öğretim sürecinin iki temel ögesi; öğretmen ve öğrencinin farklı mekanlarda aynı anda canlı ya 

da farklı vakitlerde kayıttan bir araya gelerek devam ettirdikleri eğitim-öğretim faaliyetlerine uzaktan 

eğitim denir. Uzaktan eğitim aşamaları, günümüz şartlarında hızlı değişim gösteren internet, TV, tablet 

ve telefon araç-gereçleri ve donanımları ile birlikte, birçok sınıf bazında ve meslek grubunda bilgi ve 

tecrübe aktarımı ve etkileşimleri için aktif olarak kullanılmaktadır (Türker & Dündar, 2020).  Aktif 

kullanılan bu araçlar eğitim faaliyetlerini oturduğumuz yerden erişim ve gelişim imkanımızı 

sağlayacak şekilde kolaylaştırmış hatta hızlandırmıştır. Salgın koşullarının getirdiği kısıtlanmalar, 

senkronize teknolojik araçlar ve kullanımlarını aynı oranda artırmıştır. 

Milli Eğitim Bakanlığınca Covid-19 salgını nedeniyle 23 Mart'ta başlatılan uzaktan eğitimde aktif 

kullanılan EBA, 3,1 milyar tıklanma sayısıyla Türkiye'de en çok ziyaret edilen 10. internet sitesi, 

dünyada ise en çok ziyaret edilen 3. eğitim sitesi olmuştur. EBA Mobil uygulaması, Android cihazlar 

için 16 milyon 700 bin, iOs cihazlar için 1 milyon 800 bin indirilme sayısına ulaştı. TRT EBA'da 2 bin 

516 saat yayın yapıldı, 7 milyon 383 bin 213 öğrenci ile 1 milyon 30 bin 516 öğretmen EBA'yı aktif 
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olarak kullanmıştır. Buda gösteriyorki salgın sürecinin başından günümüze MEB güncel ve gelişmiş 

uzaktan eğitim platformları kullanarak süreci uygun şekilde yürütmüştür. 

 

1.6. Covid-19 Salgın Sürecinde Türkiye’de Özel Eğitim 

Çeşitli sebeplerden dolayı akranlarından anlamlı düzeyde anlamlı farklılık gösteren ve yetersizlikten 

etkilenmiş olan bireyler, zorunlu eğitim döneminde, bir örgün eğitim çeşidi olan özel eğitim 

hizmetlerinden yararlanmaktadırlar (MEB, 2018). Özel eğitim hizmetleri örgün eğitim hizmetleri 

içerisinde yasal olarak çeşitli özel eğitim okul, kurum ve sınıflarında yürütülmektedir.  Özel eğitim, 

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine göre “Bireysel ve gelişim özellikleri ile 

eğitim yeterlilikleri açısından akranlarından anlamlı düzeyde farklılık gösteren bireylerin eğitim ve 

sosyal ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirilmiş eğitim programları ve özel olarak yetiştirilmiş 

personel ile uygun ortamlarda sürdürülen eğitim” olarak açıklanmaktadır (MEB, 2018). Özel eğitim 

gerektiren bireylerin yetersizlik tür ve düzeyleri ile gereksinimleri bireye özgü olduğundan, bu 

bireylerin uygun eğitim alabilmesinin sağlanması sınıflandırma düzeylerine göre yapılmaktadır 

(Mengi ve Alpdoğan, 2020). Ülkemizde özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin belirlenip uygun 

hizmetlerin sağlanması amacıyla, Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’nde özel eğitime ihtiyacı olan 

bireylerin yetersizliklerine göre sınıflandırılması tanımlanmıştır. Bu sınıflandırmaya göre Otizm 

Spektrum Bozukluğu (Hafif, Orta, Ağır), Zihinsel Yetersizlik (Hafif, Orta, Ağır), İşitme Yetersizliği, 

Görme Yetersizliği, Bedensel yetersizlik, Özel Öğrenme Güçlüğü, Dil Konuşma Güçlüğü, Çoklu 

Yetersizlik, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, Süreğen Hastalık ve Üstün/Özel Yetenek 

gibi çeşitli alanlar sınıflandırılmıştır (MEB, 2018). Özel eğitim, bireylerin farklı ihtiyaçları 

doğrultusunda, farklı özelliklere sahip alanında uzman bir ekip tarafından iş birliği ile süreç devam 

ettirilmektedir (Cavkaytar, 2019, 5). Bu ekipte, özel eğitim öğretmeni, sınıf öğretmeni, rehber 

öğretmen, konuşma terapisti, odyolog, fizyoterapist hatta aile gibi bireyin ihtiyacına cevap verebilecek 

paydaşların iş birliği içerisinde bulunularak oluşturulmaktadır (Mengi ve Alpdoğan, 2020). 

Tüm eğitim kademelerinde olduğu gibi daha çok özveri ve uyarlanma isteyen özel eğitim 

faaliyetlerinde de uzaktan eğitim faaliyetleri ile yürütülmeye çalışılmıştır. Özel Eğitim; akranlarından 

anlamlı derecede farklılaşmış bireylere özel olarak geliştirilmiş araç gereçler, özel eğitilmiş 

öğretmenler, özel tasarlanmış ortamlarda, özel programlar uygulanarak verilen eğitim faaliyetlerinin 

bütünüdür. Yani buradan da anlaşılacağı üzere özel gereksinimli öğrenciler için uzaktan eğitim 

faaliyetleri standardizasyon ve tasarımları da özel olarak geliştirilmiş olmalıdır. Uzaktan eğitim özel 

eğitim için tahmin edileceği üzere daha zorlu ve kat be kat zahmetli olmuştur. Profesyonel anlamda 

uyarlanmış özel eğitim hizmetleri de pandemi döneminin tüm zorlu süreçlerini omuzlarında 

hissetmiştir. Gerek öğrencilerin yetersizlikten etkilenme düzeyleri gerekse de toplum ile branşlar 

arasında bilinilirliğinin ve tutumların az olması nedeniyle bu zorluk daha da artmıştır. Pandemi 

dönemiyle birlikte uzaktan eğitim ile ilgili araştırmalar yeni yeni ve çeşitli şekilde yapılmaya 

başlanmıştır. Stenhoff vd. (2020) otizmli öğrencilerin öğretmenlerine yönelik uzaktan eğitim sürecinde 

materyal kullanımı, iletişim ve davranışsal yönden etki sağlayabilmeleri amacıyla stratejiler 

geliştirmişlerdir. Sirem ve Baş (2020) okuma-yazma güçlüğü olan ilkokul öğrencileri ve aileleri ile bir 

çalışma yapmış ve uzaktan eğitim sürecine dair öğrenci ve ebeveynlerin algı düzeylerine meydana 

çıkarmıştır. 

Pandemi sürecinde hızlı bir biçimde geçiş yapılan uzaktan eğitim süreci ile ilgili öğrencilerin eğitim 

sürecinin devamlılığının sağlanması normalleşme açısından önemli arz etmektedir. Alan yazın 

incelendiğinde orta ve ağır düzeyde özel gereksinimi olan öğrencilerin uzaktan eğitim süreçleri ile 

ilgili bir çalışmaya rastlanamamıştır (Çetin, Ş. ve Ercan, T. 2021). Bu da ister istemez özel eğitimde 

yeni çözüm yolu arayışlarına geçişi hızlandırmıştır. Bu arayışlar özel gereksinimli öğrencilere uygun 

uyarlanabilir amaçlar, uygun yöntem ve teknikler, uyarlanmış uzaktan eğitim ortamları, uyarlanmış ve 

biçimlendirilmiş bir süreç anlayışını da beraberinde getirmiştir. 

  

1.7. Covid-19 Salgın Sürecinde Türkiye’de Güncel Özel Eğitim Çalışmaları 
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Pandemi boyunca Özel Eğitim Genel Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde özel eğitim okul, 

öğretmen ve özel gereksinimli öğrenciler için birçok uyarlanmış programlar, ders kitapları, mobil 

uygulamalar, etkinlikler ve dijital içerikler sunulmuştur. Bunlar işitme engelliler ilkokulu ders 

kitapları, etkileşimli uyarlanmış etkinlikler kitabı, özel çocuklara eğlenceli etkinlikler takvimi (öçeet), 

özel eğitim materyalleri seti, özelim eğitimdeyim mobil uygulama, özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler 

için okula uyum etkinlikleri şeklinde sıralanabilir. 
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2. GELİŞME 

2.1. Amaçlar 

 Özel eğitim öğretmenlerinin pandemi döneminde uzaktan eğitim sürecinde yaşadığı sorunları 

sorunları ve bunlara yönelik geliştirdikleri çözüm önerilerini belirlemektir. Araştırma çerçevesinde 

aşağıdaki sorulara cevap aranacaktır. 

Pandemi sürecinde uzaktan eğitim uygulamalarının özel eğitime etkisi nelerdir? 

Özel eğitim öğretmenlerinin uzaktan eğitim sürecinde yaşadığı sorunlar nelerdir? 

Özel eğitim öğretmeni olarak uzaktan eğitim sürecinin olumlu yönleri nelerdir? 

Özel gereksinimli öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinde karşılaştıkları sorunlar nelerdir? 

Uzaktan eğitim sürecinde özel gereksinimli öğrencilerin aileleriyle yaşanılan sorunlar nelerdir? 

Uzaktan eğitim sürecinde ebeveynlere bilgi sağlamada kullanılan yöntemler nelerdir? 

Uzaktan eğitimde yaşanılan sorunlara yönelik çözüm önerileri nelerdir? 

Uzaktan eğitim sürecinin özel eğitim öğretmenlerine sağladığı katkılar nelerdir? 

 

2.2. Yöntem 

Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olan olgubilim (fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. 

Olgubilim deseni etrafımızda var olan ve fark ettiğimiz, ancak derin ve detaylı bir anlayışa sahip 

olmadığımız olgulara odaklanmaktadır. Olgubilim deseni, bilimsel uygulamaları meydana çıkarmak 

ve araştırmaya katılan katılımcıların görüşlerine dayanarak anlamlı çıkarımlar meydana getirmeyi 

amaçlar (Annells, 2006). Bir araştırma bir veya birkaç kişinin deneyimlerine ilişkin hikayeleri rapor 

ederken, fenomenolojik çalışma birkaç kişinin bir fenomen veya kavramlarla ilgili yaşanmış 

deneyimlerinin ortak bir anlayışını tanımlar (Özet, 2014). Olgubilim çalışmalarında genellikle bir 

olguya ilişkin bireysel algıların ortaya çıkarılması ve yorumlanması amaçlanır (Yıldırım ve Şimşek, 

2008). 

 

2.3. Araştırmanın Çalışma Grubu 

Araştırma Kahramanmaraş özel eğitim okullarında görev yapan özel eğitim öğretmenlerinden 

oluşmaktadır. Araştırmada amaçlı ve maksimum çeşitlilik örneklem yöntemi ile çalışma grubu 

belirlenmiştir.. Çalışmaya özel eğitim okul ve sınıflarında farklı yetersizlik tür ve düzeylerindeki 

öğrencilerle çalışan 16 özel eğitim öğretmeni katılmıştır. Araştırmaya katılan katılımcıların 

demografik özeliklerine aşağıda yer verilmiştir. 
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Tablo 2.1. Katılımcıların Demografik Özellikleri    

                          

Demografik Değişkenler Frekans  Yüzde(%) 

Cinsiyet 

Kız 5 31,3 

Erkek 11 68,8 

Öğrenim Durumu 

Lisans 14 87,5 

Yüksek Lisans 2 12,5 

Görevi 

Öğretmen 14 87,5 

İdareci 2 12,5 

Mesleki Kıdem 

1-5 Yıl                                       
7 43,8 

6-10 Yıl 6 37,5 

11-15 Yıl 1 6,3 

16-20 Yıl 0 0 

20 Yıl ve Üzeri 2 12,5 

 

Tablo 2,1’de görüldüğü gibi araştırmaya katılanların 11’ini erkek öğretmen 5’ini bayan öğretmen 

oluşturmaktadır. 14 öğretmenin öğrenim durumu lisans, 2 kişi ise yüksek lisans düzeyindedir. 

Araştırmaya katılanların 14’ü öğretmen, 2’si ise idarecidir. Öğretmenlerin mesleki kıdemlerine 

bakıldığında 1-5 yıl arasında çalışan  7 öğretmen, 6-10 yıl arasında 6 öğretmen, 11-15 yıl arasında 1 

öğretmen, 20 yıl ve üzeri ise 2 öğretmen bulunmaktadır.    

 

2.4. Verilerin Toplama Aracı 

Nitel yöntemle yapılan araştırmalarda en çok sıklıkla kullanılan bilgi toplama teknikleri; gözlem, 

görüşme ve doküman incelemesidir (Ekiz, 2009). Bu araştırmada veriler yarı yapılandırılmış görüşme 

tekniği ile tasarlanmış ve toplanmıştır. Ekiz’e (2009) göre “Yarı yapılandırılmış görüşme tekniğinde en 

önemli püf noktası araştırmacı görüşme sorularını önceden hazırlar; ancak görüşme sırasında araştırılan 

kişilere kısmi olarak sunarak araştırma verilerini elde eder. Görüşme formu, literatür tarandıktan sonra 

araştırmacılar tarafından hazırlanmıştır. Sonrasında üç alan uzmanı tarafından iç geçerlik açısından 

incelenmiş, uzmanların görüşleri doğrultusunda görüşme formuna son hali verilmiştir. Formun ilk 

bölümünde, çalışmanın amacı ve katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin sorular yer almaktadır. 

İkinci bölümünde özel eğitim öğretmenlerinin uzaktan eğitimde yaşadığı sorunlar ve çözüm önerilerine 

yönelik yedi açık uçlu soru bulunmaktadır. 

Yarı yapılandırılmış görüşme formunda sorular hazırlanırken konu ile ilgili literatür ve güncel alan 

taranmış olup oluşturulan sorular 4 uzman görüşü alınarak (Türkçe, İstatistik, Özel Eğitim, Sosyal 

Bilimler) düzenlenmiştir. Soruların akıcı, sade, anlaşılır ve soruna odaklı olmasına dikkat edilerek 

detaylı şekilde hazırlanmıştır. 
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2.5. Verilerin Toplanması 

Veriler pandemi sürecinde Mart-Mayıs 2022 tarihleri arasında, öğretmenlerin müsait  olduğu 

zamanlarda (önceden randevu alınarak belirlenen vakitlerde) toplanmıştır. Çalışma grubundaki 

öğretmenler yapılmasını istemedikleri için ses kaydı alınmamış, yazarak kaydedilmiştir. Sorulara 

verilen cevaplar elektronik ortamda tablo ve grafik görsellerine aktarılmıştır. 

 

2.6. Verilerin analizi 

Verilerin analizinde içerik analizi kullanılması tercih edilmiştir. İçerik analizi, aynı alanda yapılan 

bilimsel araştırmaların üzerinde birbirinden ayrı olarak yapılmış çalışmalardan elde edilen sonuçları 

bir araya getirmek, ortak bir payda da birleştirmek, benzer özelliklerine göre kategorize ederek 

sistemli, ulaşılabilir ve kavramlı bilgi kaynağı oluşturma sürecidir (Yıldırım ve Şimşek, 2008).  

Yarı-yapılandırılmış görüşmelerden elde edilen veriler anlamlı bütünler halinde tematik olarak 

kodlanarak analiz edilmiştir. Katılımcıların görüşleri ortak temalarda toplanarak 8 ayrı kategoride 

kodlanmıştır. 

  

3. BULGULAR  

Bu bölümde özel eğitim öğretmenlerinin pandemi sürecinde yaşadığı sıkıntılar ve çözüm önerilerine 

ilişkin bulgulara yer verilmiştir. Bu çalışmada, 2022 yılında özel eğitim öğretmenlerinin pandemi 

sürecinde yaşadığı sıkıntılar ve çözüm önerilerine ilişkin özel eğitim alanındaki araştırma eğilimlerinin 

belirlenmesi amaçlanmıştır. Elde edilen bulgular öğrenci, öğretmen, ebeveynler, alt yapı kaynaklı 4 

ana temada birleştirilmiştir. 

 

 Tablo 1’de pandemi sürecinde uzaktan eğitim uygulamalarının özel eğitime etkisi ile ilgili 

öğretmen görüşleri incelendiğinde öğretmenlerin 14’ü olumsuz etkilendiklerini, 2’si kısmen 

etkilendiklerini belirtmişlerdir.  

Tablo 1. Uzaktan eğitim uygulamalarının özel eğitime etkisi 

   

Tema Kod f 

Olumlu  _ - 

Olumsuz Eğitim ve öğretim uygulamaları iyice zorlaştı. 14 

Kısmen Yeni metotlar az da olsa öğrenci başarısına katkı sağladı. 2 

Tablo 2. Özel eğitim öğretmenlerinin uzaktan eğitim sürecinde yaşadığı sorunlar 
 

   

Tema Konu  f 

Aile Ailelerin ilgisizliği 

2 

 
Ailelerin canlı derse katılmayı bilmemeleri 
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 Tablo 2’de özel eğitim öğretmenlerinin uzaktan eğitim sürecinde yaşadığı güçlükler 

incelendiğinde 5 öğretmenin öğrencilerin sahip olduğu yetersizlik türlerinden kaynaklı, 3 öğretmenin 

öğrenci devamsızlığı ve öğretim ortamından, 2 öğretmenin aileden kaynaklı, 2 öğretmenin ise alt yapı 

yetersizliğinden kaynaklı güçlükler yaşadığı görülmektedir.  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 3’de özel eğitim öğretmeni olarak uzaktan eğitim sürecinin olumlu yönleri başlığı 

incelendiğinde 9 öğretmenin olumlu yönleri olduğunu, 7 öğretmen ise herhangi bir olumlu katkısı 

olmadığını vurgulamışlardır.  

 

  Ailelerin internete bağlanamaları 

Alt Yapı Yetersizliği Uzaktan eğitim platformlarının yetersizliği 2 

Öğrenci Devamsızlığı Öğrencilerin canlı derselere katılımının olmaması 3 

Öğrenci Davranış 

Problemleri 

Öğrencilerin vurma, kırma, davranışları nedeni ile elektronik cihazların 

karşısına geçememesi 
1 

Öğrenci Yetersizliği Dikkat problemi 

5 

  Teknoloji kullanamama 

Öğretim Ortamı  Öğrencilere fiziksel olarak ulaşamama 

3 
 

Geri dönüt verememe 

  Öğrenciyi görememe 

Tablo 3: Özel eğitim öğretmeni olarak uzaktan eğitim sürecinin olumlu yönleri  
 

   

Tema Kod  f 

Olumlu Eğitim platformlarının zenginleşmesi  

9 

 
Öğretmenlerin mesleki gelişimi 

 
Ailelerin aktif katılımı 

 
Öğrenci problem davranışlarını azaltma 

 
Materyal oluşturma 

Olumsuz Olumlu katkısı yok 7 
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 Tablo 4’de özel gereksinimli öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinde karşılaştıkları sorunlar 

incelendiğinde 11 öğretmenin öğrencilerin yetersziklerinden kaynaklı sorunlar yaşadığı, 3 öğretmenin 

öğretim ortamlarının asenkron oluşundan kaynaklı sorun yaşadıkları ve 2 öğretmenin ise öğrencilerin 

teknolojik materyallerin etkisiz ve somut olmamasından  kaynaklı sorunlar yaşadıklarını 

belirtmişlerdir.  

 

 

Tablo 5: Uzaktan eğitim sürecinde özel gereksinimli öğrencilerin aileleriyle yaşanılan 

sorunlar  
 

   

Tema Kod f 

Olumsuz Bilgi yetersizliği 

1

1 

 
Önemsememe 

 
Öğrencilerin eğitimine olan inançları 

 
Telefon/Tablet vb. aletlerin olmaması 

 
Ev ortamı sıkıntıları 

 
Öğrenci öğretimi uygulamasını bilmeme 

 
İnternete bağlanma sorunları 

Olumlu Bilgilendirilerek uygulamalara önem verilmesi 

5 
  Öğretmenin dediklerinin uygulanması 

Tablo 4: Özel gereksinimli öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinde karşılaştıkları sorunlar  
 

   

Tema Kod  f 

Öğrenci Yetersizliği Öğrenci dikkati 

11  
Unutma 

 
Engel düzeyleri 

  Problem davranışlar 

Öğretim Ortamı  Asenkron eğitim ortamları 3 

Materyal  Somut olmayan teknolojik materyaller 
2 

  EBA ve telefon uygulamalarının yetersiz kalması 
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 Tablo 5 incelendiğinde uzaktan eğitim sürecinde özel gereksinimli öğrencilerin aileleriyle 

yaşanılan sorunlarda olumsuz sorun yaşayan 11 öğretmen, sorun yaşamayan ise 5 öğretmen göze 

çarpmaktadır.  
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Tablo 6’da uzaktan eğitim sürecinde ailerle iletişime geçmek, onlara bilgi sağlamak için en çok tercih 

edilen uygulamalar 10 kişi ile sosyal medya kanalları, 6 kişi ile ise interaktif uygulamalar olmuştur. 

 

 

 

 

  

 Tablo 7’de uzaktan eğitimde yaşanılan güçlükleri azaltmak için uygulanan çözüm önerilerinde 

öğretmenler 12 kişi ile öğrencilerle karşılan zorlukları çözmek gerektiğini, 4 öğretmen ise aileler ile 

yaşanılan sorunların çözülmesi gerektiğini belirtmiştir. 

 

Tablo 8 incelendiğinde uzaktan eğitim sürecinin özel eğitim öğretmenlerine sağladığı katkılar 10 

kişinin verdiği cevapla en çok dijital yetkinlik kazandıklarını, 3 kişi kişisel gelişim yönlerinin 

geliştiğini, 3 kişi ise hiçbir katkısı olmadığını belirtmiştir. 

  

Tablo 6: Uzaktan eğitim sürecinde ebeveynlere bilgi sağlamada kullanılan yolları 
 

   

Tema Kod f 

Sosyal Medya Whatsapp ödevlendirmeler 
10 

 
İnstagram eğitim içerikleri 

İnteraktif Uygulamalar Zoom Toplantıları 

6 
  EBA canlı dersler 

Tablo 7. Uzaktan eğitimde yaşanılan sorunlara yönelik çözüm önerileri 
 

   

Tema Kod f 

Öğrenci Zorlukları Whatsapp ödevlendirmeler 

12 
 

Ders sürelerini ve içeriklerini uyarlama 

 
EBA, Zoom canlı dersler ve içerikleri 

Aile Zorlukları Zoom Toplantıları 
4 

  Aile Ev ziyaretleri 
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4. SONUÇ  

 Pandemi döneminde özel eğitim öğretmenlerinin uzaktan eğitim sürecinde yaşadığı sorunlar 

ve çözüm önerileri çalışmasında 16 özel eğitim öğretmenine yarı yapılandırılmış görüşme formları 

uygulanarak olgu bilim desenine uygun olarak yapılmıştır. Yapılan araştırmanın verilerine göre şu 

sonuçlara ulaşılmıştır; 

 Araştırmanın birinci alt problemi “Pandemi sürecinde uzaktan eğitim uygulamalarının özel 

eğitime etkisi nelerdir?” şeklinde belirlenmiştir. Araştırmanın birinci alt problemi kapsamında yapılan 

analizler sonucunda elde edilen bulgular sonucunda pandemi sürecinde uzaktan eğitim 

uygulamalarının özel eğitime genel anlamda olumsuz etkisi olmuştur. Özel eğitimde özel olarak 

geliştirilmiş program, materyal ve ortamların kullanılması yeni ve ilk olan uzaktan eğitim sürecine 

uyum sağlayarak entekre edilmesi zor olmuştur.  Araştırmaya katılan özel eğitim öğretmenlerinin 

büyük çoğunluğu pandemi dönemindeki uzaktan eğitim sürecinin genel anlamda özel eğitime olumsuz 

katkıya neden olduğunu belirtmişlerdir. Alan yazında yapılan çalışmalar da incelendiğinde özel 

gereksinimli öğrencilerin bu süreçte eğitim-öğretim faaliyetleri açısından daha çok zorluklar çektiğini 

belirtmektedir (Akkaş Baysal ve Ocak, 2020; Bakioğlu ve Çevik, 2020). 

 Araştırmanın ikinci alt problemi “Özel eğitim öğretmenlerinin uzaktan eğitim sürecinde 

yaşadığı sorunlar nelerdir?” şeklinde belirlenmiştir. Araştırmanın ikinci alt problemi kapsamında 

yapılan analizler sonucunda elde edilen bulgular sonucunda özel eğitim öğretmenlerinin uzaktan 

eğitim sürecinde yaşadığı sorunlar incelendiğinde en fazla güçlüğün öğrenci yetersizliğinden dolayı 

yaşandığı görülmektedir. Bunu öğretim ortamından ve öğrenci devamsızlığından kaynaklı güçlüklerin 

geldiği söylenebilir. Özel eğitim öğretmenlerinin uzaktan eğitim sürecinde en az güçlük yaşama 

sebepleri ise özel gereksinimli öğrencilerin problem davranışları olduğu dikkat çekmektedir. Bu 

sonuçta göstermektedir ki özel eğitimde uzaktan eğitim süreçleri öğretmen, öğrenci ve aile açısından 

temel içerikte zorlu geçmiştir. 

 Araştırmanın dördüncü alt problemi “Özel gereksinimli öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinde 

karşılaştıkları sorunlar nelerdir?” şeklinde belirlenmiştir. Araştırmanın dördüncü alt problemi 

kapsamında yapılan analizler sonucunda elde edilen bulgular sonucunda uzaktan eğitim sürecinde özel 

gereksinimli öğrencilerin kendi yetersizlikleri zaten yeni ve ilk olan uzaktan eğitim sürecinde eğitim-

öğretimi olumsuz etkilemiştir.  

 Araştırmanın beşinci alt problemi “Uzaktan eğitim sürecinde özel gereksinimli öğrencilerin 

aileleriyle yaşanılan sorunlar nelerdir?” şeklinde belirlenmiştir. Ailelerin yaşadığı sorunların başında 

yeni sürece ilişkin yaşanılan bilgi yetersizliği ve sosyoekonomik durumların yetersizliği gelmektedir.  

 Araştırmanın altıncı alt problemi “Uzaktan eğitim sürecinde ebeveynlere bilgi sağlamada 

kullanılan yollar nelerdir?” şeklinde belirlenmiştir. Araştırmanın altıncı alt problemi kapsamında 

yapılan analizler sonucunda elde edilen bulgular sonucunda sosyal medya kanallarının ve hayatımıza 

daha sık girmeye başlayan EBA, Zoom gibi platformların yaygın ve etkili kullanıldığı göze 

çarpmaktadır. 

 Araştırmanın yedinci alt problemi “Uzaktan eğitimde yaşanılan güçlükleri azaltmak için 

uygulanan çözüm önerileri nelerdir?” şeklinde belirlenmiştir. Araştırmanın yedinci alt problemi 

kapsamında yapılan analizler sonucunda elde edilen bulgular sonucunda özel gereksinimli öğrenciler 

açısından daha etkin ve birebir hayat içerisindeki uygulamalara dönük eğitim içeriklerinin 

hazırlanması gerektiği vurgulanmıştır. Uzaktan eğitim sürecinde aileler açısından sorunları çözmek 

için ise öncelikle yeni eğitimsel teknolojik gelişmelere karşı bilgilendirme ve bilinçlendirme yapılması 

gerektiği belirtilmiştir. 

 Araştırmanın sekizinci alt problemi “Uzaktan eğitim sürecinin özel eğitim öğretmenlerine 

sağladığı katkılar nelerdir?” şeklinde belirlenmiştir. Araştırmanın sekizinci alt problemi kapsamında 

yapılan analizler sonucunda elde edilen bulgular sonucunda öğretmenlerin en çok dijital okuryazarlık 

ve yetkinlik kazandığı göze çarpmaktadır. Diğer yandan ise zor koşullarda mücadele etme ve problem 

çözme becerilerinin gelişim gösterdiği ortaya çıkmıştır. 
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 Engel gruplarında İlköğretim öğrencilerine yönelik olarak EBA ile ilgili sıkıntılar dikkati 

çekmektedir. Kalaç ve Erönal (2020) özel gereksinimli öğrenciler için hazırlanan EBA içeriklerinin 

öğrencilere uygun olmadığını ve engel türlerinin hepsine hitap etmediğini vurgulamıştır. Bu da 

araştırmamızda ortaya çıkan uzaktan eğitim sürecinde öğretmenler ve öğrenciler açısından ortaya 

çıkan sorunların başında gelen dijital platformların yetersizliği sonucunu desteklemektedir. Kalaç ve 

Erönal (2020) uzaktan eğitim sürecinin özel gereksinimli öğrenciler için zorlu geçmesinde ailelerin 

yaşadığı ekonomik zorlukların etkisinin de olduğunu vurgulamıştır. Araştırmamızda uzaktan eğitim 

sürecinde ailelerin yaşadığı zorluk sebeplerinden biri de ekonomik yetersizliklerdir. 

 Araştırmada elde edilen internet bağlantısı, ekonomik yetersizliklerden internet erişiminin 

olmaması, uzaktan eğitim için temel donanımlar olan tablet, bilgisayar ve telefon erişiminin olmaması 

sonuçları, Erol Şahin (2019), Kalelioğlu, Atan ve Çetin (2016), Özyürek, Begde, Yavuz ve Özkan 

(2016), Canpolat ve Yıldırım (2021) tarafından gerçekleştirilen araştırma sonuçlarıyla benzerlik 

göstermektedir. 

 Araştırmamızda uzaktan eğitim sürecinin genellikle öğrenci, öğretmen ve aile boyutunda 

olumsuz etkilerine ulaşılmıştır. Fakat günümüzde yapılan çalışmalar incelendiğine uzaktan eğitim 

çalışmalarını özel eğitime maliyet, zaman, etkililik vb. açılardan olumlu katkılarıda olduğunu gösteren 

çalışmalarda mevcuttur (Benson, vd., 2018; Coogle, vd., 2018; Değirmenci, 2018; Kizir, 2018). 

 Bu çalışmada uzaktan eğitim sürecinde özel eğitim öğretmenlerinin yaşadığı sorunlar; alt yapı 

yetersizliği, öğrenci yetersizlikleri, öğrenci davranış problemleri, öğrenci devamsızlıkları, ailelerin 

eğitim öğretim süreci hakkında bilgi yetersizliği, öğretim ortamları ve materyallerin kullanımı şeklinde 

ortaya çıkmıştır.  Ayrıca özel eğitim öğretmenlerinin uzaktan eğitim sürecindeki bu sıkıntılara yönelik 

çözüm önerileri ise; ders sürelerini ve içeriklerini uyarlama, EBA ve Zoom canlı dersler ve içerikleri 

yapma, aile Zoom toplantıları, aile ev ziyaretleri yapma ve sosyal medya üzerinden öğrenci 

ödevlendirmeleri yapma olarak belirtilmiştir. Sonuç olarak bu araştırma sonucunda uzaktan eğitim 

döneminde özel eğitim öğretmenleri açısından bakıldığında uzaktan eğitim sürecinin en olumlu yanı 

dijital yetkinlik açısından öğretmenlerin kendini geliştirmesi; en olumsuz yanı ise uzaktan eğitim 

sürecinin özel gereksinimli öğrencilerin engel düzeylerinden kaynaklı öğrencilere uygun olmaması 

sonucuna ulaşılmıştır.  

 

 Özel eğitim öğretmenlerinin uzaktan eğitim sürecinde bu ortaya çıkan sorunlara yönelik ortaya 

koyduğu çözüm önerileri ise, eğitim platformalarının öğrencilere göre daha gerçekçi şekilde 

uyarlanması, öğrenci ve ailelere ücretsiz donanım ve içeriklerin sunulması, ailelerin uzaktan eğitim 

süreci hakkında daha kapsamlı bilgilendirme ve eğitim çalışmalarının yapılması, canlı ders 

içeriklerinin daha zengin hale getirilmesi ve ailelerle ev ziyaretleri vb. gibi daha etkin katılımlı 

çalışmaların yapılması önerilmiştir. 

 

 Araştırmada elde edilen bulguların ve ortaya çıkan önerilerin alan yazına katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir. 

   

Araştırma sonucunda ise sunulan öneriler şunlardır; 

 

Özel eğitim öğretmenlerinin öncelikle uzaktan eğitim süreci ile ilgili çeşitli hizmetiçi eğitimler 

yaygınlaştırılabilir. 

Özel gereksinimli öğrencilerin gelişimlerine göre daha uygun ve gerçekçi hedeflerin belirlenebilir. 

Araştırmaya Kahramanmaraş merkez ilçede görev yapan 16 özel eğitim öğretmeni katılmıştır. Diğer 

illerde farklı okul türlerinde görev yapan özel eğitim öğretmenleri ile de yapılarak farklı sonuç ve 

veriler elde edilebilir. 
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Özel eğitim okullarında görev yapan öğretmenlerin teknolojik okuryazarlık eğitimleri uygulamalı 

olarak verilebilir. 

YouTube gibi sosyal medya platformalarında özel eğitimle ilgili daha etkin ve fazla içerik  üretilebilir. 

Derslerde kullanılan işitsel materyaller öğrencilerle yazılı olarak paylaşılıp, ilgili özel gereksinimli 

öğrencilere gönderilebilir. 

Özel eğitim öğrencilerine özel olarak geliştirilmiş, EBA ve benzeri platformlarla uyumlu çalışan 

yazılımsal kaynaklar yüklenmiş, interneti kullanabilecekleri tablet vb. elektronik araçlar ücretsiz 

verilebilir.  
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ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERİNİN KARŞILAŞTIKLARI 

SORUNLARIN BELİRLENMESİ3 

 

IDENTIFYING THE ENCOUNTERED PROBLEMS OF GIFTED CHILDREN'S PARENTS 

 

Filiz KAYA2, Hakan ÖZAK3 

 

Özet 

Özel yetenekli çocukların sahip oldukları özelliklerden dolayı bazı problemler yaşayabildikleri 

söylenebilir. Aileler açısından özel yetenekli bir çocuğa sahip olmak da oldukça zorlayıcı 

olabilmektedir. Özel yetenekli çocuklara sahip ebeveynlerin, çocuklarının özellikleri sebebiyle 

yaşamlarında farklı sorunlarla karşılaştıkları görülmektedir. Bu araştırma, bilim ve sanat merkezine 

devam eden özel yetenekli çocukların ebeveynlerinin; çocuklarıyla olan etkileşimlerinde karşılaştıkları 

sorunları belirlemek amacıyla yapılmıştır.  

Cizre Bilim ve Sanat Merkezine devam eden özel yetenekli çocukların ebeveynlerinin karşılaştıkları 

sorunların incelenmesine yönelik bu araştırmada nitel araştırma yöntemi olgu bilim deseni 

kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2021-2022 eğitim öğretim yılında çocukları Cizre Bilim 

ve Sanat Merkezine devam eden 13 ebeveyn oluşturmaktadır. Araştırmada nitel veri toplama aracı ve 

yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. 

Araştırmada ebeveynlerin özel yetenekli çocuklarıyla ilgili iletişime yönelik sorunlarla karşılaştıkları 

saptanmıştır. Bu sorunlar zor ikna olmaları, arkadaşlarıyla yaşadıkları uyumsuzluk, arkadaş 

edinememe, çok konuşma, kuralları kabul etmeme ve kendini beğenme gibi alt temalarla belirtilmiştir. 

Çocuklarının özeliklerinden kaynaklı aşırı meraklı olmaları, aşırı duygusallık, aşırı duyarlılık, çabuk 

sıkılma, yorucu olmaları, mükemmeliyetçilikleri ve aşırı hareketli olmaları gibi sorunlarla 

karşılaştıkları belirtilmiştir. Ailelerin yeterli bilgiye sahip olmamaları, duygusal destek olamamaları ve 

çaresiz kalmalarıyla ilgili sorunlarla karşılaştıkları görülmüştür. Ebeveynlerin öğretmenlerin 

beklentilerinin yüksek olması sorunuyla da karşılaştıkları belirtilmiştir. Ebeveynler çocuklarıyla ilgili 

karşılaştıkları sorunlara çocuklarına yönelik olarak materyal desteği sağlama, ilgi alanlarını artırma, 

kural koyma gibi çözüm stratejileri belirtmişlerdir. Kendilerine yönelik olarak ise birlikte vakit 

geçirme, sabırlı olma, kendilerini geliştirme ve destek alma gibi çözüm stratejileri sunmuşlardır.  

Araştırma kapsamında elde edilen bulgulara bakıldığında özel yetenekli çocukların aşırı merak 

duygusuna sahip oldukları, aşırı duyarlılıkları, arkadaş ile uyumsuzluk yaşamaları ve zor ikna 

oldukları görülmüştür. Araştırma sonucunda özel yetenekli çocuğa sahip ebeveynlerin çocuklarının 

özel yeteneklerini fark etme, belirleme, sorularını cevaplandırabilme, zihinsel, sosyal, duyuşsal ve 

kişilik özelliklerinin farkında olabilme, iletişim becerileri ve sorunlarını çözebilme gibi konularda 

sorunlarla karşılaştıkları saptanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Özel Yetenekli Çocuklar, Bilim ve Sanat Merkezi, Özel Eğitim 
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Abstract 

Gifted children may have some difficulties due to their own characteristics. For families, having a 

gifted child might be also quite challenging. It is seen that parents with gifted children have different 

problems in their lives related to the characteristics of their children. This research is based on the fact 

that parents of gifted children who continue to the science and art center; it was carried out in order to 

identify the problems they experienced in their interactions with their children. 

In this study, the phenomenology design, which is a qualitative research method, was used to examine 

the problems faced by the parents of gifted children who received support from the Cizre Science and 

Art Center. The study group of the study consists of 13 parents whose children attend Cizre Science 

and Art Center in the 2021-2022 academic year. In the study, qualitative data collection tool and semi-

structured interview form were used. 

In the research, it was found that parents experienced difficulties in communication with their gifted 

children. These problems are expressed by sub-themes such as having trouble convincing, 

incompatibility with their friends, inability to make friends, overtalking, not accepting rules, and 

arrogance. It is stated that they encounter problems such as being overly curious, excessive 

emotionality, hypersensitivity, getting bored quickly, being tired, perfectionism, and being overactive 

due to the characteristics of their children. It has been observed that families encounter problems 

related to lack of adequate information, lack of emotional support, and being helplessness. It is also 

stated that parents experience the case of teachers’ high expectations. Parents have indicated solution 

strategies such as providing material support to their children, increasing their interests, and setting 

rules for the problems they encounter with their children. Parents offered solution strategies such as 

spending time together, being patient, self-improvement and getting support for themselves. 

When the findings obtained within the scope of the research were examined, it was observed that 

gifted children had a sense of extreme curiosity, hypersensitivity, and incompatibility with friends and 

were hardly convinced. As a result of the research, it was determined that parents with gifted children 

experienced difficulties such as recognizing and determining their children's special abilities, 

answering their questions, being aware of mental, social, affective, and personality characteristics, 

communication skills, and solving their problems. 

Keywords: Gifted Children, Art and Science Centre, Special Education  
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GİRİŞ 

Her birey farklı birtakım özelliklerle doğmaktadır. Doğuştan getirilen bu özellikler çevrenin etkisiyle 

gelişmektedir. Bu çerçeveden bakıldığında zekâ ve yetenek doğuştan sahip olunan, sonradan 

geliştirilen özelliklerdir. Özel yeteneklilik bazı kişilerde gözlenebilen, tek başına ayrıcalıklı bir özellik 

değil, farklı düzeyde yeteneğe sahip tüm insanlarda gözlenebilen özelliklerin varoluş seviyesindeki, 

karşılaşılma sıklığındaki, zamanlama ve bir araya geliş durumlarındaki özgünlükten kaynaklı özellik 

olarak açıklanabilmektedir. Ayrıca özel yetenekli kişilerin yüksek akademik başarı, yaratıcılık 

yeteneği, liderlik, kişiler arası ilişkilerde başarı, sanat ve performansa dayalı alanlar gibi farklı 

alanlarda başarı gösterdikleri söylenebilir (Çavuşoğlu, 2015; Özbay, 2013).  

Çağlar boyunca bazı insanlar farklı özellik ve bakış açılarıyla diğerlerine öncülük etmişlerdir. Tarihte 

liderler, mucitler ve sanatçılar; dünyaya iz bırakan özel kişiler olmayı başarabilmişlerdir. Bu kişilerin 

çoğunda özel yeteneğin olduğu tahmin edilmektedir (Çitil & Ataman, 2018). 

Özel yetenekli birey sıra dışıdır. Çoğunluğa benzemez, normalin dışındadır. Bu özellik hem kalıtımsal 

hem de çevresel etmenlerden kaynaklanmaktadır. Toplum genelinde az rastlanabilir oluşlarından 

dolayı kimi zaman ihmal edilmiş, kimi zaman gıpta ile bakılmış ya da bu özellikleri esrarengiz 

bulunularak şaşkınlıkla karşılanmışlardır.  

Geniş bir yetenek alanına sahip olan özel yetenekliler genellikle farklı düşünmektedir. Bu düşünme, 

bir alanda derinleşme, karşısına çıkan sorunlarla baş edebilme, iç görülerle hareket etme gibi 

etkenlerle zihinsel verimliliği daha da artırmaktadır. Bu durum da özel yeteneklilerin sahip 

olduklarıyla daha fazlasını yapabileceğini göstermektedir (Freeman, 2021).  

Özel yetenekli çocukların tanılanması hem kendileri hem de toplum için önemlidir. Özel yetenekli 

çocuğu dar kapsamlı bir şekilde sadece nicel olarak değerlendirmek yerine daha geniş kapsamlı 

tanımlamalarla değerlendirmek önemlidir. Bu çocukların zihinsel farklılıkları bazen toplumda fark 

edilmeyebilir. Ne zaman ki sosyal ve duygusal özellikler açısından sorunlar çıkmaya başlar, o zaman 

toplum tarafından fark edilir (Sak, 2020). Bu durumda ailelerin de etkisi büyüktür. Aşırı duyarlılık, 

yüksek enerji düzeyi, hayal kırıklığına karşı düşük tolerans, içsel ve dışsal beklentileri karşılama 

baskısı, mükemmeliyetçilik, akran ilişkileri, duygusal uyum, sosyal uyum ve stres yönetimi 

konularında rehberliğe ihtiyaç duyabilirler. Bu özelliklerinin ve ihtiyaçlarının aile, öğretmen ve 

toplum tarafından iyi bilinmesi gerekir. 

Özel yeteneklilikte önemli olan, çocuğun gelişim hızı ve oranıdır. Çocuklarının yeteneklerinin sıra dışı 

olduğunu aileler kimi zaman fark edememektedir. Özel yetenekli çocuklarıyla hangi konularda, ne 

zaman, ne şekilde tartışacaklarına; düşünme becerilerini nasıl geliştirebilecekleri konusunda desteğe 

ihtiyaçları vardır. Erken çocukluk ve okul döneminde gözlemlenebilen bazı becerilerin akranlarına 

kıyasla daha erken ya da geç kazanmaları ailelere, onların “sıra dışı” olarak adlandırmasında 

potansiyelleri olduğuyla ilgili ipuçları vermektedir (Dağlıoğlu, 2010). 

Aileler açısından özel yetenekli bir çocuğa sahip olmak oldukça zorlayıcı olabilmektedir. Bu zorluğun 

altında yatan ise özel yetenekli çocukların akranlarına oranla zengin bir çevre gereksinimi ve aile içi 

iletişime daha fazla ihtiyaç duymalarıdır. Aileler özel yetenekli çocuklarını okul ve sosyal çevrede 

yakından takip etmek zorunda kalmakta ve çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayabilme ve onlara karşı 

sorumluluklarını yerine getirebilme konusunda kendilerini stres altında hissedebilmektedir (Ataman, 

2004; Dağlıoğlu, 2010; Demirkaya, 2021). 

Ebeveynlerin özel yetenekli çocuklarına nasıl destek verebileceklerinin ve çocuklarının istendik yönde 

gerekli donanıma kavuşturulması yönündeki beklentilerinin ortaya konulması ve özel yetenekli 

çocuklar hakkındaki yanlış inanç ve düşüncelerin belirlenmesi özel yeteneklilerin eğitim sürecine katkı 

sunacaktır. Böylelikle hem ebeveynler mutlu olacaklar hem de özel yetenekli öğrenciler yetenekleri 

doğrultusunda yetiştirilerek kendisine, ülkesine ve dünyaya karşı sorumluluklarını anlamlı bir şekilde 

yerine getirebileceklerdir (Afat, 2018; Aydoğan, 2019).   

Özel yetenekli çocuklara sahip ebeveynlerin, çocuklarının özellikleri sebebiyle yaşamlarında farklı 

sorunlarla karşılaştıkları görülmektedir. Bu sorunlar bazen çocuğun kendisinden, bazen ailesinden 
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bazen de çevresinden kaynaklanabilmektedir. “Özel yetenekli çocuğa sahip ebeveynlerin 

karşılaştıkları sorunlar nelerdir?”  sorusu araştırmanın temel amacını oluşturmaktadır.  

 

    2. YÖNTEM 

Bu bölümde, araştırmanın modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve verilerin analizi ile ilgili 

bilgiler sunulmaktadır.  

 

2.1. Araştırmanın Modeli 

Cizre Bilim ve Sanat Merkezine devam eden özel yetenekli çocukların ebeveynlerinin karşılaştıkları 

sorunların incelenmesine yönelik bu araştırmada nitel araştırma yöntemi olgu bilim deseni 

kullanılmıştır.  

 

2.2. Araştırmanın Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu 2021-2022 eğitim öğretim yılında çocukları Cizre Bilim ve Sanat 

Merkezi’ne devam eden 13 ebeveyn oluşturmaktadır. Çalışma grubunun araştırmaya katılmasında 

gönüllü olunmasına dikkat edilmiştir. Araştırmada yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır.  

 

2.3. Verilerin Toplanması 

Araştırmada nitel veri toplama aracı ve yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Alan 

yazında daha önce yapılan çalışmalar incelenerek görüşme soruları oluşturulmuştur. Yarı 

yapılandırılmış görüşme formunda ebeveynlerin özel yetenekli çocuğa sahip olmakla ilgili karşılaşılan 

sorunlar, bu sorunlara yönelik çözüm stratejileri ve çocuklarıyla ilgili karşılaştıkları sorunlara yönelik 

BİLSEM’den beklentileri açık uçlu sorularla tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu sorular hazırlanırken 

özel yetenekli çocukların ebeveynleri ve öğretmenleriyle gerçekleştirilen görüşmeler dikkate 

alınmıştır.  

Araştırmada veri toplama aracı olarak velilere yönelik hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu 

kullanılmıştır. Görüşme formunun birinci bölümü, araştırmaya katılan ebeveynlerin cinsiyetleri, 

yaşları, eğitim durumları ve meslekleri gibi bilgileri toplamaya yöneliktir. Görüşme formunda yer alan 

sorular araştırma grubundaki ebeveynlere yüz yüze görüşme tekniği ile uygulanmıştır. Ortalama 25-30 

dakika süren görüşmeler ses kayıt cihazı ile kayıt altına alınmış ve yazılı metne çevrilmiştir. Veri 

toplama aşamasında hatalar asgari düzeye indirgenmeye çalışılmış ve güvenirliğin sağlanmasına 

dikkat edilmiştir.  

 

2.4. Verilerin Analizi 

Bu araştırmada, çalışma grubu ile yapılandırılmış görüşme formlarıyla gerçekleştirilen görüşmeler 

sonucunda toplanan veriler içerik analizi tekniği ile analiz edilmiştir. Görüşme formundaki her soruya 

verilen yanıtlar kendi içinde olmak üzere okunmuş ve anlam benzerliği olanlar aynı kategoride ele 

alınarak sınıflama yapılmıştır. Bu sınıflama ile temalar belirlenmiş ve her temayı oluşturan ifadeler de 

alt tema olarak düşünülmüştür.  

Katılımcı açıklamalarında dikkate değer yerler araştırma içinde gizlilik esasına dayanılarak, isimleri 

verilmeden kodlanarak, ebeveyn numarası verilerek (E1, E2 gibi) “……” işareti içinde aynen alıntı 

yapılarak eklenmiştir. Son bölümde bulgular yorumlanarak değerlendirme yapılmıştır. 
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BULGULAR 

Bu kısımda anne ve babaların kişisel bilgilerine ilişkin bulgular ile görüşme sorularına verdikleri 

yanıtlar ile ilgili içerik analizleri yer almaktadır. 

 

Ebeveynlerin Demografik Özellikleri 

Çalışmada yer alan ebeveynlerin cinsiyet, yaş, eğitim durumu ve meslek gibi demografik özellikleri ile 

ilgili bilgiler tablo şeklinde verilmiştir. 

 

Cinsiyet 

Tablo 1 

Ebeveynlerin Cinsiyetlere Göre Dağılımı 
   

    f   % 

Anne 
 

9 
 

69,23 

Baba 
 

4 
 

30,77 

Toplam    13   100,00 

 

 Çalışma çerçevesinde özel yetenekli çocuğa sahip olan 9 anne ve 4 babaya ulaşılmıştır. 

Yaş 

Tablo 2 

Ebeveynlerin Yaş Aralığına Göre Dağılımı         

Yaş Aralığı 
 

f 
 

% 

25-29 
 

0 
 

0,00 

30-34 
 

2 
 

15,38 

35-39 
 

5 
 

38,46 

40-44 
 

6 
 

46,15 

45-49 
 

0 
 

0,00 

50 ve yukarısı 
 

0 
 

0,00 

Toplam   13   100,00 

 

 Özel yetenekli çocuğa sahip olan ebeveynlerin yaşları ele alındığında en büyük oranın 40-44 

yaş aralığında bulunduğu, bu oranı sırasıyla 35-39 ve 30-34 yaş aralıklarının izlediği görülmektedir. 

25-29 ve 50 ve yukarısı yaş aralığında ebeveyn bulunmamaktadır. 
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Eğitim Durumu 

Tablo 3 

Ebeveynlerin Eğitim Durumlarına Göre Dağılımı       

Eğitim Durumu 
 

f 
 

% 

İlkokul 
 

2 
 

15,38 

Ortaokul 
 

0 
 

0,00 

Lise 
 

1 
 

7,69 

Ön Lisans 
 

3 
 

23,08 

Lisans 
 

6 
 

46,15 

Yüksek Lisans 
 

1 
 

7,69 

Toplam   13   100,00 

 

 Özel yetenekli çocuğa sahip olan ebeveynlerin eğitim durumları ele alındığında en büyük 

oranın lisans mezunları olduğu, bu oranı sırasıyla ön lisans, ilkokul, lise ve yüksek lisans mezunlarının 

izlediği görülmektedir. Ortaokul mezunu ebeveyn bulunmamaktadır.  

 

Meslek 

Tablo 4  

Ebeveynlerin Mesleklere Göre Dağılımı       

Meslek 
 

f 
 

% 

Arkeolog 
 

1 
 

7,69 

Askeri Personel 
 

1 
 

7,69 

Esnaf 
 

1 
 

7,69 

Ev Hanımı 
 

3 
 

23,08 

Memur 
 

2 
 

15,38 

Mühendis 
 

1 
 

7,69 

Öğretmen 
 

4 
 

30,77 

Toplam   13   100,00 
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 Özel yetenekli çocuğa sahip olan ebeveynlerin meslekleri ele alındığında en büyük oranı 

öğretmenlerin oluşturduğu, bu oranı sırasıyla ev hanımı, memur, arkeolog, askeri personel, esnaf ve 

mühendisin izlediği görülmektedir. 

Bulgular 

Özel yetenekli çocuğa sahip olan ebeveynlerin karşılaştıkları sorunları belirlemek amacıyla yapılan 

araştırmanın bu bölümünde ebeveynlerin özel yetenekli bir çocuğa sahip olmakla ilgili olarak 

karşılaştıkları sorunlar ile bu konulardaki beklenti ve çözüm stratejilerine yönelik bulgular yer 

almaktadır.  

 

Ebeveynlerin Özel Yetenekli Bir Çocuğa Sahip Olmakla İlgili Karşılaştıkları Sorunlar 

Özel yetenekli bir çocuğa sahip olmakla ilgili karşılaştığınız sorunlar nelerdir? Sorusuna verilen 

yanıtlarla ilgili olarak yapılan çözümlemelere ilişkin bulgular Tablo 5’te temalar ve alt temalar olarak 

verilmiştir.  

Tablo 5  

“Özel Yetenekli Bir Çocuğa Sahip Olmakla İlgili Yaşadığınız Sorunlar Nelerdir?” Sorusuna Verilen 

Yanıtlardan Elde Edilen Tema ve Alt Temalar 

Soru Tema Alt Tema f % 

Özel yetenekli 

bir çocuğa sahip 

olmakla ilgili 

karşılaştığınız 

sorunlar 

nelerdir? 

İletişime yönelik 

sorunlar 

*Zor ikna olma 4 30,77 

*Arkadaş ile uyumsuzluk 3 23,08 

*Çok konuşma 2 15,38 

*Arkadaş edinememe 2 15,38 

*Kuralları kabul etmeme 2 15,38 

*Kendini beğenme 2 15,38 

*Kardeş ile uyumsuzluk 1 7,69 

*Bilmiş tavırlar 1 7,69 

Çocukla ilgili 

karşılaşılan 

sorunlar 

*Aşırı merak duygusu 4 30,77 

*Aşırı duygusallık 4 30,77 

*Çabuk sıkılma 3 23,08 

*Yorucu olma 3 23,08 

*Aşırı duyarlılık 3 23,08 

*Mükemmeliyetçi olma 2 15,38 

*Aşırı hareketli olma 2 15,38 

*Sürekli öğrenme arzusu 2 15,38 
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*Yaşından büyük davranma 2 15,38 

*Söyleneni ret etme 1 7,69 

*Çok fazla soru sorma 1 7,69 

*Tehlikeli işlere kalkışma 1 7,69 

*Sürekli ilgi bekleme 1 7,69 

*Aşırı memnuniyetsizlik 1 7,69 

Aileyle ilgili 

karşılaşılan 

sorunlar 

*Duygusal destek olamama 2 15,38 

*Çaresiz kalma 2 15,38 

*Sorulara cevap verememe 1 7,69 

*Yeterli bilgiye sahip olmama 1 7,69 

Örgün eğitimle 

ilgili karşılaşılan 

sorunlar 

*Öğretmen beklentilerinin 

yüksekliği  3 23,08 

*Başarısızlığı kabul etmeme 1 7,69 

 

İletişime Yönelik Sorunlar 

 Tablo 5 incelendiğinde ebeveynlerin büyük bir kısmının iletişime yönelik karşılaşılan 

sorunların başında çocuklarının zor ikna olduklarını gösterdiği görülmektedir. Bunun yanı sıra arkadaş 

ile uyumsuzluk başta olmak üzere çok konuşma, arkadaş edinememe, kuralları kabul etmeme ve 

kendini beğenme gibi sorunlarla karşılaştıkları görülmektedir.  

Çocukla İlgili Karşılaşılan Sorunlar 

 Tablo 5 incelendiğinde özel yetenekli çocuğa sahip ebeveynlerin çocuklarının 

davranışlarından kaynaklı sorunlarla karşılaştıkları görülmektedir. Çocukların aşırı duygusallık, aşırı 

merak, çabuk sıkılma, yorucu olma ve aşırı duyarlılıkları sebebiyle ebeveynlerin zorlandığı 

görülmektedir.  

Aileyle İlgili Karşılaşılan Sorunlar 

 Özel yetenekli çocuğa sahip olan ebeveynlerin çocuklarından kaynaklı sorunlar 

değerlendirilirken, kendilerinden kaynaklı sorunların da yaşandığı tespit edilmiştir. Başta duygusal 

destek olamama ve çaresiz kalma gibi konularda sorunlar yaşadıkları anlaşılmaktadır. 

Örgün Eğitimle İlgili Karşılaşılan Sorunlar 

 Özel yetenekli çocukların toplumdaki algılanmalarının sonucu olarak beklentilerin de yüksek 

olmasına sebep olmaktadır. Bu beklentilerin çocuğun yakın çevresiyle sınırlı kalmayıp, okuldaki 

öğretmenlerini ve arkadaşlarını da kapsadığı görülmektedir. Tablo 5 incelendiğinde özel yetenekli 

çocuğa sahip olan ebeveynlerin örgün eğitimle alakalı sorunlarla karşılaştıkları görülmektedir. Bu 

sorunların öğretmen beklentilerinin yüksekliği ve başarısızlığı kabul etmeme olduğu anlaşılmaktadır.  
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Ebeveynlerin Özel Yetenekli Çocuklarıyla İlgili Karşılaştıkları Sorunlara Yönelik Çözüm 

Stratejileri 

Özel yetenekli çocuğunuzla ilgili karşılaştığınız sorunlara yönelik çözüm stratejileriniz nelerdir? 

Sorusuna verilen yanıtlarla ilgili olarak yapılan çözümlemelere ilişkin bulgular Tablo 6’da temalar ve 

alt temalar olarak verilmiştir. 

Tablo 6 

“Özel Yetenekli Çocuğunuzla İlgili Karşılaştığınız Sorunlara Yönelik Çözüm Stratejileriniz Nelerdir?” 

Sorusuna Verilen Yanıtlardan Elde Edilen Tema ve Alt Temalar  

Soru Tema  Alt Tema f % 

Çocuğunuzla İlgili 

Karşılaştığınız 

Sorunlara Yönelik 

Çözüm 

Stratejileriniz 

Nelerdir?  

Çocuğa yönelik 

geliştirilen çözüm 

stratejileri 

*Materyallerle destekleme 3 23,08 

*İlgi alanlarını artırma 2 15,38 

*Kural koyma 2 15,38 

*Geliştirici aktiviteler 1 7,69 

Ebeveyne yönelik 

geliştirilen çözüm 

stratejileri 

*Birlikte vakit 

geçirme/İletişim 3 23,08 

*Destek alma 3 23,08 

*Kendini geliştirme 3 23,08 

*Sabırlı olma 2 15,38 

*Empati kurma 1 7,69 

 

Çocuğa Yönelik Geliştirilen Çözüm Stratejileri 

Tablo 6 incelendiğinde ebeveynlerin özel yetenekli çocuklarıyla ilgili karşılaştıkları sorunlara yönelik 

çözüm stratejilerinde, materyallerle destekleme, ilgi alanlarını artırma ve kural koyma olduğu 

görülmektedir.  

Ebeveynlere Yönelik Geliştirilen Çözüm Stratejileri  

 Özel yetenekli çocuğa sahip olan ebeveynler, çocuklarıyla ilgili karşılaştıkları sorunlara 

yönelik çözüm stratejilerinde, kendileriyle ilgili olarak destek alma, birlikte vakit geçirme ve kendini 

geliştirme şeklinde stratejiler geliştirdikleri görülmektedir. 

 

Ebeveynlerin Özel Yetenekli Çocuklarıyla İlgili Karşılaştıkları Sorunlara Yönelik Bilim ve 

Sanat Merkezinden Beklentileri 

Özel yetenekli çocuğunuzla ilgili karşılaştığınız sorunlara yönelik bilim ve sanat merkezinden 

beklentileriniz nelerdir? Sorusuna verilen yanıtlarla ilgili olarak yapılan çözümlemelere ilişkin 

bulgular Tablo 7’de temalar ve alt temalar olarak verilmiştir. 

Tablo 7 

“Özel Yetenekli Çocuğunuzla İlgili Karşılaştığınız Sorunlara Yönelik Bilim ve Sanat Merkezinden 

Beklentileriniz Nelerdir?” Sorusuna Verilen Yanıtlardan Elde Edilen Tema ve Alt Temalar  
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Soru Tema Alt Tema f % 

Özel Yetenekli 

Çocuğunuzla 

İlgili 

Karşılaştığınız 

Sorunlara 

Yönelik Bilim ve 

Sanat 

Merkezinden 

Beklentileriniz 

Nelerdir?  

Bilim ve sanat 

merkezine 

yönelik genel 

beklentiler 

*Ebeveynlere yönelik 

seminerler  4 30,77 

*Öğrencilere yönelik rehberlik 

çalışmaları 
4 

30,77 

*Geziler 2 15,38 

Gelişimlerine, 

ilgi ve 

yeteneklere 

yönelik 

beklentiler 

*İlgi ve yeteneklerinin fark 

edilmesi 4 30,77 

*Zayıf yönlerinin fark edilmesi 2 15,38 

*Araştırma, merak uyandırıcı 

çalışmalar 2 15,38 

*Sosyalleşmelerine yönelik 

çalışmalar 1 7,69 

 

Bilim ve Sanat Merkezine Yönelik Genel Beklentiler 

 Tablo 7 incelediğinde katılımcıların ebeveynlere yönelik seminerler ve öğrencilere yönelik 

rehberlik çalışmaları yapılması gerektiğini düşündüğü görülmektedir. Bu düşüncenin yanı sıra 

gezilerin yapılmasını belirten katılımcıların olduğu görülmektedir. 

Gelişimlerine, İlgi ve Yeteneklerine Yönelik Beklentiler 

 Tablo 7 incelendiğinde ebeveynlerin çocuklarının gelişimlerine, ilgi ve yeteneklerine yönelik 

beklentileri; başta çocuklarının ilgi ve yeteneklerinin fark edilmesi, bunun yanı sıra zayıf yönlerinin 

fark edilmesi, araştırmaya yönlendirecek, merak duygularını artıracak çalışmaların yapılması 

noktasında beklentilerinin bulunduğu görülmektedir.  
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SONUÇ VE TARTIŞMA 

Araştırma kapsamında elde edilen bulgulara bakıldığında özel yetenekli çocukların aşırı merak 

duygusuna sahip oldukları, aşırı duyarlılıkları, arkadaş ile uyumsuzluk yaşamaları ve zor ikna 

oldukları görülmektedir. Aydoğan’ın (2019) gerçekleştirdiği çalışmaya göre özel yetenekli çocukların 

aşırı derecede merak duygusuna sahip oldukları, bunun bir neticesi olarak da bilgiyi derinlemesine 

öğrenmeye yönelik, çeşitli konularda çok fazla sayıda sordukları görülmektedir. 

Ebeveynlerin çocuklarına duygusal destek olamadıkları, onları yorucu gördükleri ve çabuk 

sıkılmalarından dolayı kendilerini yetersiz hissettikleri anlaşılmaktadır. Çamdeviren’e (2014) göre 

anne babaların özel yetenekli çocuklarının birçok sorusuna cevap veremedikleri ve çoğunlukla bu 

durum karşısında kendilerini çaresiz hissettikleri görülmektedir. Bunların yanı sıra özel yetenekli 

çocukların öğretmenlerinin beklentilerinin yüksek olduğu görülmektedir.  

Araştırma sonuçlarına göre diğer bir sonuç ise özel yetenekli çocukların; kendini beğenme, söyleneni 

ret etme, başarısızlığı kabul etmeme ve bilmiş tavırlar gibi olumsuz özellikleri nedeniyle kardeşleri ve 

arkadaşlarıyla uyumsuzluk yaşadıklarıdır. Ebeveynler bu sorunlara karşı nasıl davranacaklarını 

bilemediklerini ve destek olamadıklarını belirtmektedir. Saranlı (2011) özel yetenekli çocukların 

kendilerini akranlarından ve çevresinden ayrıcalıklı olarak görmelerinin arkadaşlarıyla uyumsuzluk ve 

arkadaş edinememe sorunlarını yaşadığını ifade etmektedir. Karakuş (2010) da özel yetenekli 

çocukların kendi potansiyellerinin farkında olmalarından dolayı kendilerini özel ve diğer insanlardan 

farklı gördüklerini belirtmektedir. 

Araştırmanın sonuçlarından elde edilen bulgular değerlendirildiğinde, ebeveynlerin bilim ve sanat 

merkezinin çocuklarının ilgi ve yeteneklerini fark etmelerini ve doğru bir şekilde yönlendirilmelerini 

talep etmektedirler. Ayrıca ebeveynler bilim ve sanat merkezinden bireysel rehberlik çalışmalarının 

arttırılmasının gerektiğini beklemektedir. Özel yetenekli çocuğa sahip ebeveynler çocuklarının 

özellikleri konusunda bilgi sahibi olamadıklarını, doğru tutum ve davranışların neler olduğu 

konusunda velilere yönelik seminerler verilmesini beklemektedir. 

Ebeveynlerin özel yetenekli çocuklarıyla ilgili karşılaştıkları sorunlara yönelik farklı çözüm stratejileri 

belirtmişlerdir. Bunlardan en önemlileri sorunlar karşısında destek aldıkları, kendilerini geliştirmeye 

yönelik çalışmaları, çocuklarıyla birlikte vakit geçirecek etkinlikler yaptıklarını sayabiliriz.  

Ebeveynler bilim ve sanat merkezinin çocukları için yararlı, geliştirici, araştırmaya yönlendiren ve 

kendileri için de sorunlarının kısmen de olsa bir çözüm merkezi olduğunu düşünmektedirler. Ayrıca 

ebeveynler örgün eğitimin bilgiyi ve başarıyı temel alan yaklaşımı içinde yeteneklerini fark 

ettiremeyen ve geliştiremeyen özel yetenekli çocukları için bilim ve sanat merkezini büyük bir şans 

olarak görmektedirler.  

Araştırma özel yetenekli çocukların bilim ve sanat merkezindeki etkinliklerden oldukça keyif 

aldıklarını ve mutlu ayrılarak evlerine döndüklerini göstermektedir. Bu durum zenginleştirilmiş 

programla çocukların yeteneklerine yönelik eğitim uygulanması ile doğrudan ilişkili olduğu inancını 

kuvvetlendirmektedir. 
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Mesleki doyum, örgütsel bağlılık ve performans gibi eğitim sisteminin niteliğini artırmada etkili 

faktörlerle ilişkili bir değişkendir. Diğer bir ifade ile daha nitelikli bir öğretim süreci için 

öğretmenlerin mesleki doyumu önemli etkenlerden biridir. Dolayısıyla öğretmenlerin mesleki doyum 

düzeyleri ve ilişkili olduğu değişkenlerin incelenmesi hem bu konudaki mevcut sorunların hem de 

kavramın daha iyi anlaşılmasına hizmet edecektir. Bu bağlamda bu araştırmanın amacı özel eğitim 

alanında görev yapan öğretmenlerin mesleki doyumlarının çeşitli değişkenler açısından 

incelenmesidir. Tarama deseninde gerçekleştirilen bu çalışmada uygun örnekleme yöntemiyle 

belirlenen ve özel eğitim alanında görev yapan 116 öğretmen yer almıştır. Katılımcıların 77’si (%66.4) 

kadın, 39’u (%33.6) erkektir. Araştırmanın verileri Weiss, Dawis, England ve Lofquist tarafından 

1967 yılında geliştirilen Minnesota İş Doyum Ölçeği-Kısa Formu’nun İnce (2014) tarafından 

uyarlanan Türkçe sürümü kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde frekans, aritmetik ortalama, 

Pearson korelasyon, standart sapma puanı, bağımsız örneklemler t-testi ve tek yönlü ANOVA 

kullanılmıştır. Bulgulara göre, özel eğitim alanında görev yapmakta olan öğretmenlerin içsel 

doyumları çok yüksek düzeydeyken (Ort=4.34, SS=.53) dışsal doyumları (Ort=3.41, SS=.73) ve genel 

doyumları (Ort=3.97, SS=.54) yüksek düzeydedir. Özel eğitim alanında görev yapan öğretmenlerin 

mesleki doyum puanları cinsiyet, branş ve görev yapılan kurum değişkenlerine göre anlamlı bir 

şekilde farklılaşmamıştır. Diğer taraftan özel eğitim alanında görev yapan öğretmenlerin yaşları ile 

içsel doyumları arasında anlamlı, negatif yönlü ve orta düzeyde bir ilişki bulunmuştur (r=-.23, p≤.05). 

Bu durum, öğretmenlerin yaşının ilerlemesi ile içsel doyumlarının azalması arasında bir paralellik 

olduğunu göstermektedir. Ancak özel eğitim alanında görev yapan öğretmenlerin yaşları ile dışsal 

doyum ve genel doyumları arasında anlamlı herhangi bir ilişki belirlenmemiştir. Araştırma bulguları 

göz önünde bulundurulduğunda, özel eğitim alanında görev yapan öğretmenlerin dışsal doyumlarının, 

içsel ve genel doyumlarına göre oldukça düşük olduğu görülmüştür. Bu kapsamda dışsal doyumdaki 

düşüklüğün nedenini ortaya çıkarmayı amaçlayan araştırmaların tasarlanması önerilmektedir.          

Anahtar Kelimeler: Mesleki Doyum, Özel Eğitim, Öğretmen.  

 

GİRİŞ 

Çalışan insanların, işlerine karşı olan olumlu tutumları ya da yaptığı işten memnun olma 

durumları iş doyumu olarak adlandırılmaktadır (Arttıran ve ark, 2019). Çalışan insanlar günlerinin 

büyük bir çoğunluğunu işlerinde geçirdikleri için işten duyulan haz ve mutluluk iş doyumunu da 

beraberinde getirmektedir. Öğretmenlerin iş doyumlarını etkileyen faktörler diğer mesleklere oranla 

değişiklik gösterebilmektedir. Öğretmenin kıdemi, mezun olduğu okulun türü, öğretmenin yaşı, 

öğrencilerinin durumları, okul idarecilerinin tutumları gibi etkenler öğretmenlerin iş doyumlarını 

olumlu ya da olumsuz yönde etkilemektedir (Koruklu ve ark. 2013). Öğretmenlerin iş doyumlarının 

yüksek olması öğrencilerine, iş arkadaşlarına, amirlerine, velilere de olumlu olarak yansıyacaktır. 
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Türkiye Cumhuriyeti anayasasına göre her birey eşittir ve eğitim hakkına sahiptir (T.C 

Anayasası, 1982). Bu maddeden de anlaşılacağı üzere eğitim hakkı her bireyi kapsamaktadır. İşitme 

engelli, zihin engelli, bedensel engelli vb. engel grubunda bulunan bireylerin eğitim hakkı 

bulunmaktadır. Özel eğitim öğrencilerinin eğitim ve öğretim ihtiyaçlarını karşılamak için akademik 

açıdan özel yetiştirilmiş personeller ve uygun kurumlar kullanılmaktadır (Özel Eğitim Kurumları 

Yönetmeliği, 2006). 

 Özel eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerin mesleki doyum düzeyleri çalışma şartlarını ve 

öğrencilerin durumlarını göz önüne alındığında daha önemli bir hal almaktadır. Özel eğitim 

kurumlarında çalışmakta olan öğretmenlerin iş tatmini, eğitimin kalite seviyesini artırmada ve kaliteli 

eğitim oluşturmada önemli bir araçtır (Bulu, 2016). Öğretmenlerin iş doyumları mesleklerine karşı 

olan ilgi ve isteklerini canlı tutmalarına fayda sağlamaktadır. Bu hem öğrenciler hem öğretmenler hem 

de okul idarecileri açısından önemli bir etkendir.  

Bu araştırmanın amacı özel eğitim alanında görev yapan öğretmenlerin mesleki doyumlarının 

incelenmesidir. Bu amaç kapsamında aşağıdaki araştırma sorularına yanıt aranmıştır: 

- Özel eğitim alanında görev yapan öğretmenlerin mesleki doyum düzeyleri nasıldır? 

- Özel eğitim alanında görev yapan öğretmenlerin mesleki doyumları cinsiyet, branş ve görev 

yaptıkları kurum türüne göre anlamlı bir şekilde farklılaşmakta mıdır? 

- Özel eğitim alanında görev yapan öğretmenlerin mesleki doyumları ile yaşları arasında 

anlamlı bir ilişki var mıdır?   

YÖNTEM 

Katılımcılar 

Tarama deseninde gerçekleştirilen bu çalışmada özel eğitim alanında görev yapan 116 öğretmen yer 

almıştır. Katılımcıların 77’si (%66.4) kadın, 39’u (%33.6) erkektir. Katılımcıların 33’ü (%28.4) branş 

öğretmeniyken (müzik, resim, beden eğitimi vb.), 83’ü (%71.6) özel eğitim öğretmenidir. 

Katılımcıların 69’u (%59.5) özel eğitim okullarında çalışırken 26’sı (%22.4) özel eğitim alt 

sınıflarında ve 21’i (%18.1) de diğer eğitim kurumlarında çalışmaktadır. Katılımcıların yaşı 22 ile 51 

arasında değişmiş ve yaş ortalaması 27.80 (SS=5.69) olarak belirlenmiştir. 

Veri Toplama Araçları 

Bu araştırmada Weiss, Dawis, England ve Lofquist tarafından 1967 yılında geliştirilen Minnesota İş 

Doyum Ölçeği-Kısa Formu’nun İnce (2014) tarafından uyarlanan Türkçe sürümü kullanılmıştır. 

Minnesota İş Doyum Ölçeği-Kısa Formu içsel doyum (12 madde) ve dışsal doyum (8 madde) olmak 

üzere iki boyut altında toplanan 20 maddeden oluşmaktadır. Ayrıca ölçeğin geneline ilişkin 

ortalamalar da genel doyum için kullanılmaktadır. Ölçek maddeleri 1 (hiç memnun değilim) ile 5 (çok 

memnunum) arasında puanlanmaktadır. Ölçekten alınan puanların yükselmesi, iş doyumunun 

yükselmesi anlamına gelmektedir. Bu çalışmada ölçeğin Cronbach alfa katsayısı içsel doyum için .82, 

dışsal doyum için .78 ve ölçeğin tamamı için .87 olarak bulunmuştur. Uygulanan veri toplama 

aracında ölçek maddelerine ek olarak katılımcıların demografik bilgilerini edinmek için cinsiyet, branş 

gibi maddeler de yer almıştır.    

Verilerin Toplanması ve Analizi 

Çevrimiçi ortamda toplanan verilerin analizinde SPSS 25 yazılımı kullanılmıştır. Ölçek maddelerine 

verilen yanıtların değerlendirilmesinde aritmetik ortalamalar için aralıklar 1.00-1.80 “çok düşük”, 

1.81-2.60 “düşük”, 2.61-3.40 “orta”, 3.41-4.20 “yüksek”, 4.21-5.00 aralığı ise “çok yüksek” şeklinde 

yorumlanmıştır. Verilerin analizinde frekans, aritmetik ortalama, Pearson korelasyon, standart sapma 

puanı, bağımsız örneklemler t-testi ve tek yönlü ANOVA kullanılmıştır. Bu çalışmada alfa değeri 

p≤.05 olarak belirlenmiştir.  
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BULGULAR 

Özel eğitim alanında görev yapan öğretmenlerin mesleki doyum düzeylerinin incelenmesi için mesleki 

doyum boyutlarına ilişkin ortalama ve standart sapma değerleri ile betimsel istatistikler hesaplanmıştır. 

Bulgular Tablo 1’de görülebilir.  

 

Tablo 1  

Öğretmenlerin Mesleki Doyum Düzeyleri 

Değişken Ort SS Çarpıklık Basıklık 

İçsel Doyum 4.34 .53 -1.24 2.65 

Dışsal Doyum 3.41 .73 -.35 -.14 

Genel Doyum 3.97 .54 -.98 1.74 

Not: n=116, Ort=Ortalama, SS= Standart Sapma 

 

Tablo 1’de görüldüğü üzere, özel eğitim alanında görev yapmakta olan öğretmenlerin içsel doyumları 

çok yüksek düzeydedir (Ort=4.34, SS=.53). Diğer taraftan öğretmenlerin dışsal doyumları (Ort=3.41, 

SS=.73) ve genel doyumları (Ort=3.97, SS=.54) yüksek düzeydedir. 

Araştırmanın ikinci sorusunu yanıtlamak için veriler üzerinde bağımsız örneklemler t-testi ve tek 

yönlü varyans analizi gerçekleştirilmiştir. Cinsiyet değişkenine göre mesleki doyum düzeylerinin 

farklılaşmasına yönelik gerçekleştirilen bağımsız örneklemler t-testi sonuçları Tablo 2’de görülebilir.  

 

Tablo 2 

Cinsiyete Göre Mesleki Doyum Puan Farklılıkları  

Değişken Kadın Erkek t (114) p 

Ort SS Ort SS   

İçsel Doyum 4.31 .57 4.40 .43 .91 .36 

Dışsal Doyum 3.38 .76 3.46 .68 .53 .60 

Genel Doyum 3.94 .58 4.03 .45 .82 .41 

    

Tablo 2’den anlaşılacağı gibi, özel eğitim alanında görev yapan öğretmenlerin mesleki doyum puanları 

cinsiyetlerine göre anlamlı bir şekilde farklılaşmamıştır. Diğer bir ifade ile kadın ve erkek 

öğretmenlerin mesleki doyum puanları birbirine oldukça yakındır. Farklılıklar anlamlı olmasa da erkek 

öğretmenlerin içsel, dışsal ve genel doyumlarının kadın öğretmenlerden yüksek olduğu görülmüştür. 

Öğretmenlerin mesleki doyumlarının branşlarına göre farklılaşmasına ilişkin bağımsız örneklemler t-

testi sonuçları Tablo 3’te görülebilir. 
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Tablo 3 

Branşa Göre Mesleki Doyum Puan Farklılıkları  

Değişken Özel Eğitim Diğer t (114) p 

Ort SS Ort SS   

İçsel Doyum 4.32 .56 4.40 .43 .77 .44 

Dışsal Doyum 3.43 .76 3.36 .66 .43 .67 

Genel Doyum 3.96 .57 3.98 .47 .22 .83 

   

Sonuçlara göre, özel eğitim alanında görev yapan öğretmenlerin mesleki doyum puanları branşlarına 

göre anlamlı bir farklılık göstermemiştir. Tablo 3 incelendiğinde, farklı branşların ortalamalarının 

oldukça yakın olduğu görülmektedir. İkinci araştırma sorusunun yanıtlanması için son olarak tek 

yönlü ANOVA gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların görev yaptıkları kuruma göre mesleki 

doyumlarındaki farklılığa ilişkin sonuçlar Tablo 4’te görülmektedir.  

 

Tablo 4  

Kuruma Göre Mesleki Doyum Puan Farklılıkları   

Değişken ÖE Okulu ÖE Alt Sınıfı Diğer F (2-113) p 

Ort SS Ort SS Ort SS   

İçsel Doyum 4.28 .51 4.46 .48 4.38 .63  .35 

Dışsal Doyum 3.39 .74 3.65 .71 3.16 .66  .07 

Genel Doyum 3.93 .54 4.13 .51 3.89 .58  .20 

   

Her bir boyut için gerçekleştirilen tek yönlü ANOVA sonucunda, öğretmenlerin mesleki doyum 

puanlarının görev yaptıkları kuruma göre herhangi bir anlamlı farklılık göstermediği belirlenmiştir. 

Son araştırma sorusunu yanıtlamak için Pearson korelasyon analizi gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar 

Tablo 5’te görülmektedir.  

 

Tablo 5 

Yaş ile Mesleki Doyum Boyutları Arasındaki İlişkiler 

 İçsel Doyum Dışsal Doyum Genel Doyum 

Yaş -.23* -.06 -.17 

*p≤.05    
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Tablo 5’te görüldüğü üzere, özel eğitim alanında görev yapan öğretmenlerin yaşları ile içsel doyumları 

arasında anlamlı, negatif yönlü ve orta düzeyde bir ilişki bulunmaktadır (r=-.23, p≤.05). Bu durum, 

öğretmenlerin yaşının ilerlemesi ile içsel doyumlarının azalması arasında bir paralellik olduğunu 

göstermektedir. Diğer taraftan öğretmenlerin yaşları ile dışsal doyum ve genel doyumları arasında 

anlamlı herhangi bir ilişki belirlenmemiştir. 

  

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Bu araştırmada özel eğitim alanında görev yapan öğretmenlerin görüşlerine göre iş doyum düzeyleri 

incelenmiştir.  

 Elde edilen bulgular yorumlandığında, özel eğitim alanında görev yapan branş öğretmenlerinin 

iş doyumlarının özel eğitim öğretmenlerine oranla daha yüksek olduğunu söylenebilir. Cinsiyet 

değişkeni açısından veriler incelendiğinde de erkek öğretmenlerin içsel, dışsal ve genel doyum 

boyutunda iş doyumlarının kadın öğretmenlerden yüksek olduğu söylenebilir. Araştırmanın 

sonuçlarına bakıldığında mesleki doyumlarda cinsiyete göre anlamlı bir farklılık görülmemiştir. Alan 

yazın incelendiğinde benzer çalışmalarla da tutarlılık göstermektedir (Telef, 2011; Gülay, 2006). Fakat 

alan yazında bu sonuçları desteklemeyen çalışmalar da mevcuttur (Günbayı ve Toprak, 2010; Şahin, 

1999). Cinsiyet açısından doyum düzeylerine bakıldığında erkek öğretmenlerin mesleki doyumları 

kadın öğretmenlere göre daha yüksek olduğu gözlenmektedir. Alan yazında bu bulguları destekleyen 

bir çalışmaya rastlanmıştır (Özkan, 2017). Alan yazında bu bulguları desteklemeyen birçok çalışma 

mevcuttur (Coşkun, 2019; Şahin, 1999). Alan yazın ve bulguların farklılık göstermesinin farklı farklı 

nedenleri olabilir: Yaşanılan şehir, çalışma ortamı, ailevi huzur veya huzursuzluk, özel eğitimin daha 

fazla güç ve disiplin gerektirmesi vb. 

 Araştırmanın bir diğer boyutu olan özel eğitim öğretmenleri ve özel eğitimde çalışan branş 

öğretmenlerinin mesleki doyum düzeyleri incelendiğinde anlamlı bir fark görülmemektedir. Coşkun 

(2019) benzer bir çalışmada bu bulguyu destekler bir sonuca ulaşmıştır. Bu araştırmada özel eğitimde 

çalışan branş öğretmenlerinin mesleki doyum düzeyleri yüksek çıkmıştır. Alan yazın incelendiğinde 

benzer bir çalışma olarak Sarıçiftçi’ nin (2019) özel eğitimde çalışan müzik öğretmenleriyle yaptığı 

çalışmada da branş öğretmenleri olarak müzik öğretmenlerinin mesleki doyum düzeyleri yüksek 

çıkmıştır. Mistan’ ın (2017) yaptığı çalışmada elde edilen bulgular bu araştırmada elde edilen 

bulgulardan farklı olarak özel eğitimde çalışan öğretmenlerin mesleki doyum düzeyleri orta seviyede 

çıkmıştır. Dinç’ in (2018) yaptığı çalışmada özel eğitimde çalışan ve farklı bölümden mezun olan 

öğretmenlerin öznel iyi oluş düzeyleri ve mesleki tatminleri daha yüksek çıkmıştır. Bunun bir nedeni 

alınan maaşın diğer okullarda alınan maaştan daha yüksek olması olabilir. Özel eğitimde çalışan 

öğretmenler diğer normal gelişim gösteren öğrencilerin okuduğu okullarda çalışan öğretmenlere oranla 

ek derslerini %25 fazla almaktadırlar. Bu nedenle branş öğretmenlerinin özel eğitim okullarında 

çalıştıkları süre zarfında maaşları olması gerekenden yüksek olacaktır bu da onların hayatlarını olumlu 

yönde etkileyebilir. Özel eğitimde çalışan branş öğretmenlerinin mesleki doyum düzeylerinin yüksek 

olmasının bir nedeni de öğrencilerle daha az vakit geçirmeleri olabilir. Özel eğitim öğretmenleri bir 

öğrenciyi haftada 30 saat görürken branş öğretmenleri farklı farklı öğrencileri ikişer üçer saat 

görmektedir. Bu durum da branş öğretmenlerinin öğrencilere bakış açılarını etkileyebilir.  
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DÜNYA DEĞERLER ARAŞTIRMASI 7. DALGA SONUÇLARININ ÜLKELER 

BAĞLAMINDA İNCELENMESİ: ÇOCUKLARI EVDE ÖĞRENMEYE TEŞVİK 

EDEBİLECEĞİMİZ NİTELİKLERİN HANGİLERİ DAHA ÖNEMLİ? 

 

AN ANALYSIS OF THE 7TH WAVE RESULTS OF THE WORLD VALUES SURVEY IN THE 

CONTEXT OF COUNTRIES: WHICH QUALITIES CAN WE ENCOURAGE CHILDREN TO 

LEARN AT HOME ARE MORE IMPORTANT? 

 

Yasin TOK1, Sibel AYDIN2 

 

1Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri MYO, 

ORCID: 0000-0002-8601-8732 

2Giresun Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri MYO, 

ORCID: 0000-0003-4754-3734 

 

Bu çalışma, Dünya Değerler Araştırması 7. Dalga sonuçlarına dayalı olarak, çocuklardan evde 

öğrenmeleri istenilen ve önemli olduğu düşünülen niteliklerin/değerlerin ankette yer alan ülkeler 

açısından incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu amacı gerçekleştirmek üzere Dünya Değerler 

Araştırması 7. Dalga anketinde yer alan 59 ülke (Andora, Arjantin, Ermenistan, Avustralya, 

Bangladeş, Bolivya, Brezilya, Kanada, Kolombiya, Kıbrıs, Şili, Çin, Ekvador, Mısır, Etiyopya, 

Almanya, Yunanistan, Guatemala, Hong Kong SAR, Endonezya, İran, Irak, Japonya, Ürdün, 

Kazakistan, Kenya, Kırgızistan, Lübnan, Libya, Makao SAR, Malezya, Maldivler, Meksika, 

Moğolistan, Fas, Myanmar, Hollanda, Yeni Zelanda, Nikaragua, Nijerya, Pakistan, Peru, Filipinler, 

Porto Riko, Romanya, Rusya, Sırbistan, Singapur, Güney Kore, Tayvan ROC, Tacikistan, Tayland, 

Tunus, Türkiye, Ukrayna, ABD, Venezuela, Vietnam, Zimbabve) verisi doküman analizi yöntemi ile 

incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Değerlendirmeler sonucunda; çocukları evde öğrenmeye teşvik 

edebileceğimiz niteliklerin/değerlerin ankette yer alan ülkelerdeki katılımcıların yanıtlarında “önemli” 

olarak değerlendirilen yüzde (%) ifadelerinde; “Terbiye” tercihinde en yüksek yüzde değerinin 

Bangladeş onu takiben Mısır’da olduğu; “Bağımsızlık” tercihinde en yüksek yüzde değerinin Çin onu 

takiben Almanya ve Tayvan ROC’da olduğu; “Çalışkanlık” tercihinde en yüksek yüzde değerinin 

Kenya’da olduğu; “Sorumluluk Duygusu” ve “Hayal gücü” tercihinde en yüksek yüzde değerinin 

Güney Kore’de olduğu; “Başka insanlara karşı saygı ve hoşgörü” tercihinde en yüksek yüzde 

değerinin Almanya onu takiben Yeni Zelanda’da olduğu; “Tutumluluk, para ve malına özen” 

tercihinde en yüksek yüzde değerinin Tunus onu takiben Rusya’da olduğu; “Sebat, azim, kararlılık” 

tercihinde en yüksek yüzde değerinin Japonya’da olduğu; “Dindarlık” tercihinde en yüksek yüzde 

değerinin Maldivler ’de olduğu; “Bencil olmamak” ve “Söz dinleme ve itaat” tercihinde en yüksek 

yüzde değerinin Tunus’ta olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Bununla birlikte çocukların evde 

öğrenmeleri istenilen niteliklerden/değerlerden ilk beş değerin “terbiye” onu takiben “Sorumluluk 

duygusu” “Başka insanlara karşı saygı ve hoşgörü”, “Çalışkanlık” ve “Dindarlık” olduğu 

belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Çocuklar, Değerler, Dünya Değerler Araştırması.  

 

This study was conducted to examine the qualities/values that are considered important for children to 

learn at home, based on the 7th Wave results of the World Values Survey, in terms of the countries 

included in the survey. In order to achieve this aim, data from 59 countries (Andorra, Argentina, 

Armenia, Australia, Bangladesh, Bolivia, Brazil, Canada, Colombia, Cyprus, Chile, China, Ecuador, 

Egypt, Ethiopia, Germany, Greece, Guatemala, Hong Kong SAR, Indonesia, Iran, Iraq, Japan, Jordan, 

Kazakhstan, Kenya, Kyrgyzstan, Lebanon, Libya, Macau SAR, Malaysia, Maldives, Mexico, 
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Mongolia, Morocco, Myanmar, Netherlands, New Zealand, Nicaragua, Nigeria, Pakistan, Peru, 

Philippines, Puerto Rico, Romania, Russia, Serbia, Singapore, South Korea, Taiwan ROC, Tajikistan, 

Thailand, Tunisia, Turkey, Ukraine, USA, Venezuela, Vietnam, Zimbabwe) were analyzed and 

evaluated by document analysis method. As a result of the evaluations; in the percentage (%) 

expressions of the qualities/values that we can encourage children to learn at home, which are 

considered “important” in the responses of the respondents in the countries included in the survey; 

Bangladesh has the highest percentage value in the preference for “Good manners”, followed by 

Egypt; The highest percentage in the “Independence” preference is in China, followed by Germany 

and Taiwan ROC; Kenya has the highest percentage in the preference for “Hard work”; South Korea 

has the highest percentage of preference for “Feeling of responsibility” and “Imagination”; Germany, 

followed by New Zealand, had the highest percentage in the preference for “Tolerance and respect for 

other people”; In the preference of “Thrift saving money and things”, the highest percentage is in 

Tunisia, followed by Russia; In the preference of “Determination, perseverance”, the highest 

percentage value is in Japan; The highest percentage of  “Religious faith” preference is in Maldives; It 

was concluded that Tunisia had the highest percentage in the preference of  “Not being selfish 

(unselfishness)” and “Obedience”. However, it has been determined that the first five values among 

the qualities/values that children are expected to learn at home are “Good manners”, followed by 

“Feeling of responsibility”, “Tolerance and respect for other people”, “Hard work” and “Religious 

faith”. 

Keywords: Children, Values, World Values Survey. 

 

GİRİŞ 

Değerler, bireylerin yaşamında amaç ve ideallerine yönelimde, tutumlarını şekillendirmede, çeşitli 

olgu, olay ya da durumları değerlendirmede, eylemlerinde ölçüt olarak yer alırlar. Başka bir ifadeyle 

değerler, bireylerin yaşamında ulaşılmak istenen amaçlar için standartları belirtirler (Demirhan İşcan, 

2019). Değerler, bireylerin ya da toplumların istenilen davranışlara yönelik tercih ya da seçimlerinde 

genelleştirilmiş rehber ilkeler ve inanışlar olmalarının yanında (Çınar, 2019) toplum tarafından kabul 

edilen birleştirici öğeler olarak bireylerin bilinç yapısında yer alan ve bireylerin davranışını 

yönlendiren unsurlardan biridir (Erkılıç, 2019). Bu bağlamda, çocuklarda ilk sosyal etkileşimle ile 

birlikte iyi ve kötü olarak betimlenen davranışların temeli ailede atılır (Ünal, 2019). Çünkü 

ebeveynler, çocukların karakter gelişimi ile ilgili onlara en belirgin ve somut davranış modelleri 

sağlarlar (Kaur, 2015). Bu açıdan ailenin çocuğa yönelik davranış kalıpları, verdiği mesajlar, yargılar 

çocuğun değer duygusunun gelişinde önemli rol oynar (Ünal, 2019).  

Değerler farklı inanç ve kanaatlere, toplumsal, felsefi, politik görüşlere göre değişkenlik göstermekle 

birlikte aynı zamanda ortak bakış açısı ve duyguları da yansıtmaktadır (Erkılıç, 2019). Kültürün birey 

ya da toplumların, gelenek, görenek, inanç, tutum ve değerlerini yansıttığına göre değerleri kültürden 

ayrı düşünmek de mümkün değildir (Uçar, 2020).  Nitekim Schwartz, ulusal tarih ve kültürel değerler 

gibi makro düzeydeki faktörlerin sosyal kurumların işleyişini şekillendirdiğini ve bunun da kişisel 

değerleri etkilediğini savunmaktadır (Miles & Yeh, 2022). Ayrıca, her kültürün öne çıkan değerleri 

olduğu ve bu değerlerin o kültürü diğerlerinden ayırdığı (Oral, 2019) söylenebilir. Her kültürün öne 

çıkan kendine özgü değerleri varken aynı zamanda bazı değerler de toplumlar tarafından ortak olarak 

benimsenebilir (Tezcan, 2018). Bu doğrultuda küresel düzeyde bir araştırma olan Dünya Değerler 

Araştırması [World Values Survey (WVS)] bilim insanlarının ve politika yapıcıların dünya genelinde 

insanların inançlarındaki, değerlerindeki ve motivasyonlarındaki değişiklikleri anlamalarına yardımcı 

olmak amacıyla ön plana çıkmaktadır. Dünya Değerler Araştırması (www.worldvaluessurvey.org) 

uluslararası bir bilim insanları ekibi tarafından yönetilen, değişen değerleri ve bunların sosyal ve 

politik yaşam üzerindeki etkilerini inceleyen küresel bir sosyal bilimciler ağıdır. WVS, dünya 

nüfusunun neredeyse yüzde 90'ını içeren yaklaşık 100 ülkede ortak bir anket kullanılarak yürütülen 

ulusal temsili anketlerden oluşur. WVS, yaklaşık 400.000 katılımcıyla yapılan görüşmeleri içeren, 

şimdiye kadar yürütülen, uluslararası, en büyük insan inançları ve değerleri zaman serisi araştırmasıdır 

(WVS-7, 2022a). Bu sebeple bu çalışmada, genel olarak küresel düzeydeki ortak değerler, özel olarak 

da kültürler/ülkeler açısından öne çıkan değerlerin incelenmesi amacıyla WVS 7. Dalga (2017-2022) 

http://www.worldvaluessurvey.org/
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sonuçlarına dayalı olarak, çocukların evde öğrenmeleri istenilen ve önemli olduğu düşünülen 

nitelikler/değerler incelenmiştir. 

 

YÖNTEM 

Bu çalışmada, Dünya Değerler Araştırması 7. Dalga [World Values Survey Wave 7 (2017-2022)- 

WVS 7] sonuçlarına dayalı olarak, çocukların evde öğrenmeleri istenilen ve önemli olduğu düşünülen 

niteliklerin/değerlerin ülkeler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amacı gerçekleştirmek üzere 

Dünya Değerler Araştırması 7. Dalga anketinden elde edilen veriler doküman analizi yöntemiyle ile 

incelenmiştir. Doküman incelemesi metodu araştırılmak istenen olgu ya da olaylar hakkında bilgi 

veren materyallerin analizini içerir (Yıldırım & Şimşek, 2021). Bu kapsamda World Values Survey 

Wave 7 (WVS 7) anketinde yer alan 59 ülke (Andora, Arjantin, Ermenistan, Avustralya, Bangladeş, 

Bolivya, Brezilya, Kanada, Kolombiya, Kıbrıs, Şili, Çin, Ekvador, Mısır, Etiyopya, Almanya, 

Yunanistan, Guatemala, Hong Kong SAR, Endonezya, İran, Irak, Japonya, Ürdün, Kazakistan, Kenya, 

Kırgızistan, Lübnan, Libya, Makao SAR, Malezya, Maldivler, Meksika, Moğolistan, Fas, Myanmar, 

Hollanda, Yeni Zelanda, Nikaragua, Nijerya, Pakistan, Peru, Filipinler, Porto Riko, Romanya, Rusya, 

Sırbistan, Singapur, Güney Kore, Tayvan ROC, Tacikistan, Tayland, Tunus, Türkiye, Ukrayna, ABD, 

Venezuela, Vietnam, Zimbabve) verisi değerlendirilmiştir. Araştırmanın amacı doğrultusundan WVS 

7 anketi kapsamında yer alan temel soru “İşte, çocukların evde öğrenmeye teşvik edilebilecekleri 

niteliklerin bir listesi. Hangisinin özellikle önemli olduğunu düşünüyorsunuz? Lütfen en fazla beş tane 

seçin.” ve 11 alt soru-cevap (Q7: Terbiye, Q8: Bağımsızlık, Q9: Çalışkanlık, Q10: Sorumluluk 

duygusu, Q11: Hayal gücü, Q12: Başka insanlara karşı saygı ve hoşgörü, Q13: Tutumluluk, para ve 

malına özen, Q14: Sebat, azim, kararlılık, Q15: Dindarlık, Q16: Bencil olmamak, Q17: Söz dinleme 

ve itaat) verileri ankette yer alan 59 ülke açısından önemli (important) olarak belirtilen yüzde (%) 

değerleri kullanılmıştır (Haerpfer ve ark., 2022; WVS-7, 2022b). Değerlendirmelerde WVS 7 anketi 

kapsamında yer alan soruların (Q7-Q17) her ülke için ayrı ayrı olacak şekilde önemli olarak 

değerlendirilen yüzdeleri tablo ile ifade edilmiştir. Ardından her ülke için yüzde (%) ağırlıklarına göre 

ilk 5 değer belirlenmiş ve 1’den 5 kadar numaralandırılarak tablo ile gösterilmiştir. Her ülke için 

numaralandırılan ilk 5 değer koyu renkten açık renge doğru renk tonlaması ile görselleştirilmiştir.  

 

BULGULAR 

World Values Survey Wave 7 anketinde yer alan 59 ülkedeki katılımcıların (N:87822), çocukların 

evde öğrenmeleri istenilen niteliklerin/değerlerin anket kapsamında yer alan sorulara (Q7-Q17) 

verdikleri yanıtlarda “önemli” olarak değerlendirilen yüzdeleri (%) tablo 1’de gösterilmiştir. 

Tablo 1.   WVS 7 anketinde yer alan ülkelerdeki katılımcıların, çocukların evde öğrenmeleri istenilen niteliklerin/değerlerin anket kapsamında 
yer alan sorulara (Q7-Q17) verdikleri yanıtlarda “önemli” olarak değerlendirilen yüzde (%) ifadeleri 
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Ülkeler  (N) 
Öneml

i (%) 

Öneml

i (%) 

Öneml

i (%) 

Öneml

i (%) 

Öneml

i (%) 

Öneml

i (%) 

Öneml

i (%) 

Öneml

i (%) 

Öneml

i (%) 

Öneml

i (%) 

Öneml

i (%) 

Andora (2018) 1004 84.9 46.8 44.0 73.6 30.1 69.9 29.1 36.4 10.4 42.7 36.0 

Arjantin (2017) 1003 79.3 30.8 56.5 68.8 20.1 67.3 21.2 28.8 24.0 43.5 36.9 

Ermenistan (2021) 1223 67.6 19.8 70.9 75.9 8.3 57.7 20.7 28.6 33.4 24.3 20.1 

Avustralya (2018) 1813 84.2 51.9 47.4 55.8 35.8 79.7 23.0 42.7 13.2 41.7 19.0 

Bangladeş (2018)  1200 98.3 32.8 51.6 67.5 10.0 70.8 23.6 11.2 84.9 32.6 14.8 

Bolivya (2017) 2067 82.6 21.7 44.5 68.8 14.5 72.6 23.2 18.7 41.5 21.0 47.1 

Brezilya (2018) 1762 73.0 26.8 55.3 70.5 15.6 61.4 18.0 23.4 36.3 30.4 43.0 

Kanada (2020)  4018 54.2 49.4 47.4 50.1 28.1 71.3 29.9 48.3 12.4 39.7 14.8 

Kolombiya (2018) 1520 90.1 28.8 24.6 70.7 18.2 77.3 23.6 16.4 46.6 22.9 48.4 

Kıbrıs (2019) 1000 89.3 30.0 72.6 67.1 9.9 74.2 20.0 31.4 37.4 19.4 34.3 

Şili (2018) 1000 77.2 29.5 28.2 57.2 22.6 54.8 22.0 35.1 10.3 33.6 36.8 

Çin (2018) 3036 83.7 78.2 70.4 78.4 21.6 60.5 40.3 20.5 1.1 28.7 5.7 
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Tablo incelendiğinde WVS 7 anketinde 2017-2022 yılları arasında ülkeler bazında en çok katılımcı 

sayısı (N=4018) olan ülkenin Kanada olduğu görülürken, en az katılımcı sayısının (N=1000) Kıbrıs ve 

Şili ülkelerinde olduğu görülmektedir. WVS 7 anketinde yer alan ülkelerdeki katılımcıların, 

çocukların evde öğrenmeleri istenilen niteliklerin/değerlerin anket kapsamında yer alan sorulara (Q7-

Q17) verdikleri yanıtlarda “önemli” olarak değerlendirilen yüzde (%) ifadelerinde; “Q7=Terbiye” 

tercihinde en yüksek yüzde değerinin (%98.3) ile Bangladeş onu takiben (%96.2) ile Mısır olduğu; 

“Q8=Bağımsızlık” tercihinde en yüksek yüzde değerinin (%78.2) ile Çin onu takiben (%69.7) ile 

Almanya ve (%68.5) ile Tayvan ROC olduğu; “Q9=Çalışkanlık” tercihinde en yüksek yüzde değerinin 

(%81.3) ile Kenya’da olduğu; “Q10=Sorumluluk Duygusu” tercihinde en yüksek yüzde değerinin 

Ekvador (2018) 1200 89.1 24.7 28.9 72.6 16.6 69.6 24.2 18.1 48.2 31.9 62.6 

Mısır (2018) 1200 96.2 14.4 60.2 74.2 5.8 78.1 21.8 10.8 81.7 34.8 55.7 

Etiyopya (2020) 1230 86.3 38.1 63.8 35.3 16.6 45.9 20.7 21.0 63.4 17.9 51.5 

Almanya (2018) 1528 83.6 69.7 39.7 79.6 23.0 84.0 36.8 33.4 9.5 5.6 11.8 

Yunanistan (2020) 1200 77.1 42.2 74.2 54.6 16.6 45.9 22.1 53.4 33.2 21.9 25.6 

Guatemala (2019) 1229 85.9 51.6 53.6 74.5 38.6 65.8 41.3 39.9 49.4 40.6 59.7 

HongKongSAR2018 2075 73.1 55.4 51.2 78.7 16.7 69.8 36.6 40.1 8.4 10.7 10.0 

Endonezya (2018) 3200 84.4 54.4 40.6 73.9 7.3 45.1 21.2 22.9 75.2 14.4 32.3 

İran (2020) 1499 56.2 33.4 45.2 63.3 27.2 40.5 25.8 57.2 54.5 40.8 34.3 

Irak (2018) 1200 91.4 13.8 45.8 55.4 12.8 72.2 18.3 21.5 62.3 36.2 56.6 

Japonya (2019) 1353 84.0 60.2 25.1 75.3 40.3 62.6 43.7 63.3 4.4 33.0 2.7 

Ürdün (2018) 1203 86.0 28.3 36.4 55.7 16.4 67.0 16.7 18.9 77.2 31.5 46.9 

Kazakistan (2018)  1276 72.2 41.7 78.3 66.1 14.7 56.1 42.6 41.1 15.1 19.4 25.3 

Kenya (2021) 1266 90.0 32.8 81.3 41.9 13.9 54.4 14.1 26.9 56.4 11.1 41.3 

Kırgızistan (2020) 1200 74.5 33.1 74.4 75.6 11.6 51.2 29.2 36.8 26.9 15.4 17.5 

Tablo 1. devamı 

DEĞERLER Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 

Ülkeler  (N) 
Öneml

i (%) 

Öneml

i (%) 

Öneml

i (%) 

Öneml

i (%) 

Öneml

i (%) 

Öneml

i (%) 

Öneml

i (%) 

Öneml

i (%) 

Öneml

i (%) 

Öneml

i (%) 

Öneml

i (%) 

Lübnan (2018) 1200 76.0 42.2 44.4 56.9 24.3 65.0 34.7 30.9 35.3 21.1 9.8 

Libya (2022) 1196 94.6 21.7 45.9 55.9 8.2 68.7 19.0 12.8 70.7 30.8 43.1 

Makao SAR (2019) 1023 79.1 62.9 65.8 73.9 28.5 56.6 39.8 38.4 7.8 12.2 10.2 

Malezya (2018) 1313 81.6 55.1 32.9 74.9 9.3 69.0 38.7 23.5 59.7 18.5 13.0 

Maldivler (2021) 1039 95.1 31.7 43.1 48.0 9.5 34.6 42.3 28.8 89.5 19.1 55.1 

Meksika (2018) 1741 86.1 33.4 39.4 65.7 19.5 66.9 35.2 24.2 31.5 38.5 57.1 

Moğolistan (2021)  1638 74.4 60.0 71.9 64.2 31.8 42.1 34.7 41.5 18.6 27.2 31.9 

Fas (2021) 1200 87.5 43.1 65.2 61.4 16.2 50.7 17.3 31.0 67.2 22.4 36.2 

Myanmar (2020)  1200 65.5 37.1 45.7 47.1 41.4 50.7 34.7 43.4 52.6 31.5 50.0 

Hollanda (2022) 2145 77.8 51.0 25.9 81.2 24.5 77.4 29.4 23.1 7.6 38.0 13.9 

Yeni Zelanda (2020) 1057 76.1 52.9 46.7 53.2 40.0 82.7 31.6 50.0 12.4 40.3 19.3 

Nikaragua (2020) 1200 92.5 26.2 32.6 69.3 11.8 74.4 27.9 15.8 53.0 22.3 63.1 

Nijerya (2018) 1237 89.2 30.7 73.9 40.3 14.0 61.8 13.9 20.9 72.5 15.9 57.6 

Pakistan (2018) 1995 60.5 20.8 37.0 36.3 13.8 42.4 25.2 22.9 58.8 32.0 48.9 

Peru (2018) 1400 82.9 23.0 43.5 66.9 11.1 63.6 24.5 21.8 33.5 21.0 40.9 

Filipinler (2019) 1200 86.4 53.8 61.8 63.7 10.3 56.2 34.9 17.9 53.1 23.2 33.3 

Porto Riko (2018) 1127 90.5 43.0 42.9 70.9 20.1 77.1 29.5 27.2 53.8 27.7 45.8 

Romanya (2018) 1257 85.0 39.6 73.9 61.9 27.4 48.5 27.0 23.5 49.5 9.4 10.6 

Rusya (2017) 1810 58.4 34.1 75.8 67.6 16.5 56.2 48.2 39.9 11.0 15.5 18.5 

Sırbistan (2017) 1046 82.6 48.9 49.3 67.5 25.4 63.3 27.8 46.3 18.5 44.0 43.6 

Singapur (2020) 2012 79.2 55.7 48.5 72.7 14.2 64.4 32.0 40.4 24.9 27.1 16.9 

Güney Kore (2018) 1245 74.2 60.4 60.9 87.6 52.4 50.8 45.0 49.6 10.0 4.0 5.1 

Tayvan ROC (2019) 1223 73.7 68.5 45.5 86.2 20.5 72.6 42.0 31.1 10.0 23.1 9.2 

Tacikistan (2020) 1200 0.4 34.8 74.8 53.8 33.3 40.0 29.9 26.3 33.1 12.2 28.7 

Tayland (2018)  1500 79.6 43.3 69.2 68.4 24.0 51.8 37.6 46.2 20.3 34.4 18.1 

Tunus (2019) 1208 95.5 64.6 80.3 83.6 44.9 81.4 64.2 57.6 80.2 61.5 75.5 

Türkiye (2018) 2415 80.0 29.6 62.3 60.9 17.2 63.3 36.4 38.4 40.6 25.2 34.1 

Ukrayna (2020) 1289 55.1 35.0 71.6 62.5 12.1 47.9 38.9 45.8 14.9 15.8 33.1 

ABD (2017) 2596 51.7 55.5 67.9 59.3 29.8 70.8 27.2 38.6 32.1 28.3 20.5 

Venezuela (2021) 1190 87.0 35.5 36.0 71.5 16.9 69.8 26.1 23.9 30.8 28.6 69.0 

Vietnam (2020) 1200 72.4 41.6 51.7 64.6 26.2 46.3 32.1 45.1 5.0 40.8 55.1 

Zimbabve (2020) 1215 89.0 35.4 74.3 38.2 5.0 72.7 14.1 28.3 54.8 21.8 57.4 

Kaynak: WVS-7. (2022b). World Values Survey Wave 7 (2017-2022). https://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV7.jsp  

(Integrated documentation) sitesinden 23.10.2022 tarihinde verilere erişilmiş ve uyarlanmıştır.  Haerpfer, C., Inglehart, R.,  Moreno, A., Welzel, 

C., Kizilova, K., Diez-Medrano J., M. Lagos, P. Norris, E. Ponarin, & B. Puranen (eds.). (2022). World Values Survey: Round Seven - Country-
Pooled Datafile Version 4.0. Madrid, Spain & Vienna, Austria: JD Systems Institute & WVSA Secretariat. doi:10.14281/18241.18 

https://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV7.jsp
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(%87.6) ve “Q11= Hayal gücü” tercihinde en yüksek yüzde değerinin (%52.4) ile Güney Kore’de 

olduğu; “Q12=Başka insanlara karşı saygı ve hoşgörü” tercihinde en yüksek yüzde değerinin (%84.0) 

ile Almanya onu takiben (%82.7) ile Yeni Zelanda olduğu; “Q13= Tutumluluk, para ve malına özen” 

tercihinde en yüksek yüzde değerinin (%64.2) ile Tunus onu takiben (%48.2) ile Rusya’da olduğu; 

“Q14=Sebat, azim, kararlılık” tercihinde en yüksek yüzde değerinin (%63.3) ile Japonya’da olduğu; 

“Q15= Dindarlık” tercihinde en yüksek yüzde değerinin (%89.5) ile Maldivler ’de olduğu; 

“Q16=Bencil olmamak” tercihinde en yüksek yüzde değerinin (%61.5) ve “Q17=Söz dinleme ve itaat” 

tercihinde en yüksek yüzde değerinin (%75.5) ile Tunus’ta olduğu görülmüştür. 

WVS 7 anketinde yer alan ülkelerdeki katılımcıların, çocukların evde öğrenmeleri istenilen 

niteliklerin/değerlerin anket kapsamında yer alan sorulara (Q7-Q17) verdikleri yanıtlarda “önemli” 

olarak değerlendirilen ilk 5 nitelik/değer tablo 2’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 2.   WVS 7 anketinde yer alan ülkelerdeki katılımcıların, çocukların evde öğrenmeleri istenilen niteliklerin/değerlerin anket kapsamında 

yer alan sorulara (Q7-Q17) verdikleri yanıtlarda “önemli” olarak değerlendirilen ilk 5 nitelik/değer 
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Ülkeler  (N) 
Öneml
i (%) 

Öneml
i (%) 

Öneml
i (%) 

Öneml
i (%) 

Öneml
i (%) 

Öneml
i (%) 

Öneml
i (%) 

Öneml
i (%) 

Öneml
i (%) 

Öneml
i (%) 

Öneml
i (%) 

Andora (2018) 1004 1 4 5 2  3      

Arjantin (2017) 1003 1  4 2  3    5  

Ermenistan (2021) 1223 3  2 1  4   5   

Avustralya (2018) 1813 1 4 5 3  2      

Bangladeş (2018)  1200 1  5 4  3   2   

Bolivya (2017) 2067 1  5 3  2     4 

Brezilya (2018) 1762 1  4 2  3     5 

Kanada (2020)  4018 2 4  3  1  5    

Kolombiya (2018) 1520 1   3  2   5  4 

Kıbrıs (2019) 1000 1  3 4  2   5   

Şili (2018) 1000 1   2  3  5   4 

Çin (2018) 3036 1 3 4 2  5      

Ekvador (2018) 1200 1   2  3   5  4 

Mısır (2018) 1200 1  5 4  3   2   

Etiyopya (2020) 1230 1  2   5   3  4 

Almanya (2018) 1528 2 4 5 3  1      

Yunanistan (2020) 1200 1  2 3  5  4    

Guatemala (2019) 1229 1  5 2  3     4 

HongKongSAR2018 2075 2 4 5 1  3      

Endonezya (2018) 3200 1 4  3  5   2   

İran (2020) 1499 3  5 1    2 4   

Irak (2018) 1200 1   5  2   3  4 

Japonya (2019) 1353 1 5  2  4  3    

Ürdün (2018) 1203 1   4  3   2  5 

Kazakistan (2018)  1276 2  1 3  4 5     

Kenya (2021) 1266 1  2 5  4   3   

Kırgızistan (2020) 1200 2  3 1  4  5    

Tablo 2. devamı 

DEĞERLER Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 

Ülkeler  (N) 
Öneml

i (%) 

Öneml

i (%) 

Öneml

i (%) 

Öneml

i (%) 

Öneml

i (%) 

Öneml

i (%) 

Öneml

i (%) 

Öneml

i (%) 

Öneml

i (%) 

Öneml

i (%) 

Öneml

i (%) 

Lübnan (2018) 1200 1 5 4 3  2      

Libya (2022) 1196 1  5 4  3   2   

Makao SAR (2019) 1023 1 4 3 2  5      

Malezya (2018) 1313 1 5  2  3   4   

Maldivler (2021) 1039 1  5 4     2  3 

Meksika (2018) 1741 1  5 3  2     4 

Moğolistan (2021)  1638 1 4 2 3  5      

Fas (2021) 1200 1  3 4  5   2   

Myanmar (2020)  1200 1   5  3   2  4 

Hollanda (2022) 2145 2 4  1  3    5  

Yeni Zelanda (2020) 1057 2 4  3  1  5    

Nikaragua (2020) 1200 1   3  2   5  4 
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Tablo incelendiğinde WVS 7 anketinde yer alan ülkelerdeki katılımcıların, çocukların evde 

öğrenmeleri istenilen niteliklerin/değerlerin anket kapsamında yer alan sorulara (Q7-Q17) verdikleri 

yanıtlarda “önemli” olarak değerlendirdikleri ilk 5 nitelik/değer koyu renkten açık renge doğru 

sıralanmıştır. WVS 7 anketinde yer alan 59 ülkenin 44’ünde çocukların evde öğrenmeleri istenilen 

değerlerden ilk sırada “Terbiye” değerinin geldiği görülmektedir. “Terbiye” değeri diğer 15 ülke için 

incelendiğinde; 9 ülkede ikinci sırada, 4 ülkede üçüncü sırada, 1 ülkede beşinci sırada ve 1 ülkede de 

ilk beşte yer almadığı görülmektedir. Başka bir ifadeyle Dünya Değerler Araştırması 7. Dalga 

verilerine göre dünya ülkelerinde çocukların evde öğrenmeleri istenilen değerlerden en önemli 

görüleni ortalama olarak “Terbiye” değeridir. Dünya Değerler Araştırması 7. Dalga verilerine göre 

dünya ülkelerinde çocukların evde öğrenmeleri istenilen değerlerden ikinci ise ortalama olarak 

“Sorumluluk Duygusu” değeridir. Sorumluluk değeri için yüzde verileri değerlendirildiğinde; 7 ülkede 

ilk sırada, 20 ülkede ikinci sırada, 17 ülkede üçüncü sırada, 8 ülkede dördüncü sırada, 3 ülkede beşinci 

sırada ve 4 ülkede il beşte yer almadığı görülmektedir. Dünya Değerler Araştırması 7. Dalga verilerine 

göre dünya ülkelerinde çocukların evde öğrenmeleri istenilen değerlerden üçüncüsü ise ortalama 

olarak “Başka insanlara karşı saygı ve hoşgörü” değeridir. Başka insanlara karşı saygı ve hoşgörü 

değeri için yüzde verileri değerlendirildiğinde; 4 ülkede ilk sırada, 10 ülkede ikinci sırada, 22 ülkede 

üçüncü sırada, 11 ülkede dördüncü sırada, 9 ülkede beşinci sırada ve 3 ülkede ilk beşte yer almadığı 

sonucuna ulaşılmıştır. Dünya Değerler Araştırması 7. Dalga verilerine göre dünya ülkelerinde 

çocukların evde öğrenmeleri istenilen değerler ilk üç sıralamadan sonra ortalama olarak; 

“Çalışkanlık” ve “Dindarlık”, “Bağımsızlık”, “Söz dinleme ve itaat” ve “Sebat, azim, kararlılık” 

değerlerinin de evde öğrenilmesi istenilen önemli değerler olarak görüldüğü devamında da “Bencil 

olmamak” “Tutumluluk, para ve malına özen”, “Hayal gücü”, değerlerinin geldiği görülmektedir.  

 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Dünya Değerler Araştırması 7. Dalga (2017-2022) araştırmasından elde edilen sonuçlarda genel 

olarak; WVS 7 anketinde yer alan ülkelerdeki katılımcıların, çocukların evde öğrenmeleri istenilen 

niteliklerin/değerlerin anket kapsamında yer alan sorulara (Q7-Q17) verdikleri yanıtlarda “önemli” 

olarak değerlendirdikleri ortalama ilk 5 nitelik/değer; “Terbiye” değeri onu takiben “Sorumluluk 

Duygusu”, “Başka insanlara karşı saygı ve hoşgörü”, “Çalışkanlık” ve “Dindarlık” değerleri 

gelmektedir. WVS 7 anketinde yer alan 59 ülkenin 44’ünde çocukların evde öğrenmeleri istenilen 

değerlerden ilk sırada gelen good manners (terbiye) değeri, iyi terbiye, iyi huy, görgü gibi anlamlarda 

kullanılmaktadır. İyi terbiye, ahlaki değerlerle yakından ilişkili olarak, düşünceli, cömert, işbirlikçi, 

saygılı ve kibar olma gibi çeşitli unsurları ifade eder. Hızla değişen sosyal hayatımızda insan 

Nijerya (2018) 1237 1  2   4   3  5 

Pakistan (2018) 1995 1  5   4   2  3 

Peru (2018) 1400 1  4 2  3     5 

Filipinler (2019) 1200 1 5 3 2  4      

Porto Riko (2018) 1127 1   3  2   4  5 

Romanya (2018) 1257 1  2 3  5   4   

Rusya (2017) 1810 3  1 2  4 5     

Sırbistan (2017) 1046 1 5 4 2  3      

Singapur (2020) 2012 1 4 5 2  3      

Güney Kore (2018) 1245 2 4 3 1 5       

Tayvan ROC (2019) 1223 2 4 5 1  3      

Tacikistan (2020) 1200  4 1 2 5 3      

Tayland (2018)  1500 1  2 3  4  5    

Tunus (2019) 1208 1  4 2  3   5   

Türkiye (2018) 2415 1  3 4  2   5   

Ukrayna (2020) 1289 3  1 2  4  5    

ABD (2017) 2596 5 4 2 3  1      

Venezuela (2021) 1190 1  5 2  3     4 

Vietnam (2020) 1200 1  4 2  5     3 

Zimbabve (2020) 1215 1  2   3   5  4 

Kaynak: WVS-7. (2022b). World Values Survey Wave 7 (2017-2022). https://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV7.jsp  

(Integrated documentation) sitesinden 23.10.2022 tarihinde verilere erişilmiş ve uyarlanmıştır.  Haerpfer, C., Inglehart, R., Moreno, A., Welzel, 
C., Kizilova, K., Diez-Medrano J., M. Lagos, P. Norris, E. Ponarin, & B. Puranen (eds.). (2022). World Values Survey: Round Seven - Country-

Pooled Datafile Version 4.0. Madrid, Spain & Vienna, Austria: JD Systems Institute & WVSA Secretariat. doi:10.14281/18241.18 

 

https://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV7.jsp
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davranışının normları değiştiği, ancak 'iyi terbiye' statüsünün sabit kaldığı (Reshma, 2016) dolayısıyla 

ülkeler ve kültürler değişse de terbiye değerinin önemini koruduğu ifade edilmektedir. Erken çocukluk 

döneminden itibaren çocuğun yaş, cinsiyet ve gelişim durumuna uygun görevler vermekle başlayan 

sorumluluk değeri (Yavuzer, 1999) küresel düzeyde en çok vurgulanan değerlerden biri olarak öne 

çıkmaktadır. Değerlerin kaynağı, çıkış noktası ve hangi değerlerin çocuklara öğretilmesi gerektiği 

konusunda farklı farklı görüşler olsa da sorumluluk, saygı, doğruluk, adalet, yardımseverlik, dürüstlük, 

öz denetim, sabır gibi değerlerin öğretilmesi yaygın düzeyde kabul görmektedir. Küresel düzeyde öne 

çıkan değerlerden biri de başka insanlara karşı saygı ve hoşgörüdür. Birlikte barış içinde yaşam olarak 

ifade edilen hoşgörü, içinde yaşanılan kültür, tarih ve coğrafyaya göre değişen şekillerde olsa da her 

insan ya da toplum tarafından gösterilmesi gerektiği (Tezcan, 2018) bu değerin küresel olarak önemini 

vurgulamaktadır. Bununla birlikte, çalışkanlık ve dindarlık değerleri de küresel düzeyde öne çıkan 

diğer değerlerdir. Nitekim, Kalaça (2013) tarafından yapılan çalışmanın sonuçlarında değerleri 

örnekleyen atasözleri incelendiğinde yüzdelik dilim bazında; çalışkanlık, gayretli olma, başarılı olma 

değerinin ilk beş değer arasında yer aldığı görülmüştür (Kalaça, 2013). Ayrıca, değerler ve inançlar, 

hayatı anlama ve yorumlamada davranışların şekillenmesine rehberlik eder. Yani din ile ilgili değer 

sistemleri davranış geliştirme aşamasında belirleyici konumdadır (Tezcan, 2018). Bu sebeple ülkeler 

açısından dindarlık/dini inanç değeri önemli olarak değerlendirilen değer sıralamasında öne 

çıkmaktadır. 

Dünya Değerler Araştırması 7. Dalga (2017-2022) araştırmasından elde edilen sonuçlarda özel olarak; 

WVS 7 anketinde yer alan ülkelerdeki katılımcıların, çocukların evde öğrenmeleri istenilen 

niteliklerin/değerlerin anket kapsamında yer alan sorulara (Q7-Q17) verdikleri yanıtlarda “önemli” 

olarak değerlendirilen yüzde (%) ifadelerinde; “Terbiye” tercihinde en yüksek yüzde değeri ile 

Bangladeş onu takiben Mısır olduğu; “Bağımsızlık” tercihinde en yüksek yüzde değerinin Çin onu 

takiben Almanya ve Tayvan ROC olduğu; “Çalışkanlık” tercihinde en yüksek yüzde değerinin 

Kenya’da olduğu; “Sorumluluk Duygusu” ve “Hayal gücü” tercihinde en yüksek yüzde değerinin 

Güney Kore’de olduğu; “Başka insanlara karşı saygı ve hoşgörü” tercihinde en yüksek yüzde 

değerinin Almanya onu takiben Yeni Zelanda olduğu; “Tutumluluk, para ve malına özen” tercihinde 

en yüksek yüzde değerinin Tunus onu takiben Rusya’da olduğu; “Sebat, azim, kararlılık” tercihinde en 

yüksek yüzde değerinin Japonya’da olduğu; “Dindarlık” tercihinde en yüksek yüzde değerinin 

Maldivler’ de olduğu; “Bencil olmamak” ve “Söz dinleme ve itaat” tercihinde en yüksek yüzde 

değerinin Tunus’ta olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. 
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ERİŞİMİ: ÖZEL EĞİTİM ÇOCUK DERGİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME 

 

UNHINDERED ACCESS TO CHILDREN'S JOURNAL BY CHILDREN WITH HEARING 

IMPAIRMENT: AN ANALYSIS ON SPECIAL EDUCATION CHILDREN'S JOURNAL 

 

Sibel AYDIN 1, Yasin TOK 2, Hanifi KORKMAZ 3 

 

1Giresun Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri MYO, 
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ORCID: 0000-0002-8601-8732 
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Çocuk dergileri, edebiyatta yer alan türlerin büyük bir çoğunluğunu içinde barındırabilen, güncel olan 

olayları çocuğa aktaran, dil becerisi ile okuma kültürünü destekleyen, iletişimi arttıran çocuk edebiyatı 

ürünlerinden bir tanesidir. Genellikle üç ila on dört yaş grubundaki çocukların gelişim özelliklerine 

göre hazırlanmakta ve süreli yayınlar kategorisinde yer almaktadır. Çocuk edebiyatında olduğu gibi 

çocuk dergilerinde de amaç çocukların ilgi, istek ve ihtiyaçları doğrultusunda üretilen içeriklerin, 

çocuğun gelişimsel özelliklerine uygun bir şekilde tasarlanmasıdır. Bu da ‘çocuğa görelik’ ilkesinin 

benimsenmesi anlamına gelmektedir. Bu ilkeye göre çocukların bu dergileri anlayabilmesi için onların 

gelişim özelliklerine uygun bir dil ve tasarımın seçilmesi, okuma esnasında ya da okunanı dinlerken 

düşünebilmesi ve hayal edebilmesi için hitap ettiği yaş grubunun özelliklerinin bilinmesi ve bu yaş 

grubuna uygun içeriklerin seçilmesi gerekmektedir. Ayrıca bilgiyi verirken ayrıntıdan uzak durmak ve 

farklı teknikler kullanarak çocuğun anlamasını ve beyin fırtınası yapmasını kolaylaştırmak da bu 

ilkenin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Çocuğa görelik ilkesine bağlı olarak tüm çocukların 

gelişimlerinin desteklenmesi adına sadece biçim ve içerik değil aynı zamanda özel gereksinime sahip 

olan çocukların da engelsiz bir şekilde bu dergilere erişim sağlaması gerekmektedir. Bu nedenle 

çocuklar için görsel- işitsel çevirisi bulunan çocuk dergileri araştırılmıştır. Türkiye’de hem basılı hem 

de dijital bir şekilde yayınlanan ve görme engelli öğrenciler için sesli, işitme engelli öğrenciler için de 

Türk İşaret Dili desteği bulunan, özel gereksinim konusunda farkındalık sağlayan ilk ve tek çocuk 

dergisi olan Özel Eğitim Çocuk dergisinin son sayısı ele alınmıştır. Bu bağlamda derginin hem biçim 

ve içerik açısından çocuk yayınlarında bulunması gereken kriterlere uygunluğu hem de özel 

gereksinim türlerinden biri olan işitme yetersizliği bulunan çocukların dergiye erişimi açısından 

incelenmesi amaçlanmıştır. Doküman analizi yöntemi ile incelenen bu dergide, genel anlamda çocuk 

yayınlarında olması gereken biçim ve içerik özelliklerine uyulduğu ve görsel işitsel çeviri özelliği, 

ücretsiz erişimi ve dijital yayınları sayesinde işitme yetersizliği bulunan çocukların erişimindeki engeli 

ortadan kaldırdığı görülmüştür. Seçilen konular da özel eğitim ihtiyacı bulunan bireyler hakkındaki 

farkındalığı arttırmaktadır. İleride çıkartılacak yayınlarda ise derginin üç ayda bir çıkarılmasındansa 

aylık olarak çıkarılması ve böyle bir derginin varlığının daha çok çocuk tarafından öğrenilebilmesi için 

gerekli çalışmaların yapılmasının yararlı olacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Çocuk Dergisi, Engelsiz Erişim, Görsel-İşitsel Çeviri, İşitme 

Yetersizliği.  
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Children's journals are one type of children's literature product that can include most literary genres, 

convey current events to children, support language skills and reading culture, and increase 

communication. It is generally prepared on the developmental characteristics of children aged three to 

fourteen and is classified as a periodical. The goal of children's journals, like that of children's 

literature, is to design the contents to the developmental characteristics of the child's interests, wishes, 

and needs. This entails following the '' appropriate to the child's principle''. According to this principle, 

in order for children to understand these journals, it is necessary to select a language and design that 

are appropriate for their developmental characteristics, to be able to think and imagine while reading 

or listening to what is being read, to understand the characteristics of the age group to which they are 

addressed, and to select content that is appropriate for this age group. Furthermore, avoiding details 

while providing information and making it easier for the child to understand and brainstorm by 

employing various techniques are essential components of this principle. In order to support the 

development of all children, not only the format and content but also the children with special needs 

should have unhindered access to these journals, depending on the principle of child-appropriateness. 

For this reason, children's journals with audio-visual translations for children were searched. The most 

recent issue of Special Education Child journal, Turkey's first and only children's journal dedicated to 

raising awareness about special needs, is now available in print and digitally, with audio support for 

visually impaired students and Turkish Sign Language support for hearing impaired students. In this 

context, it is intended to examine the journal in terms of both its compliance with the criteria that 

should be found in children's publications in terms of format and content, as well as the journal's 

accessibility to children with hearing impairment, one of the special needs types. The method of 

document analysis was used to examine this journal, and it was discovered that the format and content 

features that should be in children's publications were generally followed and that it removed the 

barrier to access for children with hearing impairments thanks to its audio-visual translation feature, 

free access, and digital publications. Selected topics also increase awareness about individuals with 

special educational needs. In the publications to be published in the future, it would be beneficial to 

publish the journal monthly rather than quarterly and to carry out the necessary studies so that more 

children can learn about the existence of such a journal. 

Keywords: Child, Child Journal, Accessible Access, Audio-Visual Translation, Hearing Impairment. 

 

GİRİŞ 

Çocukların sağlıklı bireyler olabilmesi için gelişimlerini destekleyen belirli unsurlar vardır. 

Bunlar aile, sosyal ortam, okul, kitle iletişim araçları ve çocuk edebiyatı ürünlerinden biri olan çocuk 

dergileridir (Aslan, 2006). Çocuk dergileri, edebiyatta yer alan türlerin büyük bir çoğunluğunu içinde 

barındırabilen, güncel olan olayları çocuğa aktaran, dil becerisi ile okuma kültürünü destekleyen, 

iletişimi arttıran ürünlerdir. Genellikle 3- 14 yaş grubundaki çocukların gelişimsel özelliklerine uygun 

olarak hazırlanmakta ve süreli yayınlar kategorisinde yer almaktadır (Yalçın ve Aytaş, 2011). 

Çocuklar severek takip ettikleri bu yayınlar, seçtikleri tema ve konular sayesinde hem eğlendirmeyi 

hem de öğretmeyi amaç edinmektedir. Bu amaç doğrultusunda çocuk dergileri; araştıran, sorgulayan, 

tartışan, eleştiren, bilim ve sanat ürünlerine saygı duyan ve yakından takip eden, geleceğin duyarlı 

vatandaşlarını yetiştirmeyi hedefleyen birer araç görevi görmektedir (Sever, 2017). Tüm bunlara ek 

olarak Yalçın ve Aytaş (2011) da, çocuk dergilerinin gelişime olan katkılarını şöyle sıralamaktadır: 

1. Çocukların hayatı anlamlandırmasını ve teorik bilgiler ile günlük yaşantısındaki bağlantıyı 

kurabilmesini sağlar, 

2. Eğlendirirken öğretmeyi amaçlarken okuma, okuduğunu anlama, yorumlama, akıl yürütme 

gibi becerileri de geliştirir, 

3. Türkçe diline ait özellikleri ve kuralları anlaması ve kullanmasına yardımcı olur, 

4. Çocuklardaki merak duygusundan yola çıkarak farklı teknikler sayesinde yaratıcılıklarını 

destekler, 
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5. Hem güncel olaylardan hem de kendi yaşıtlarının takip ettiği bilgilerden haberdar olabilmesine 

imkân verir. 

Çocuk dergilerinde, çocukların ilgi ve isteklerine karşılamak için masal, öykü, fıkra, bulmaca, 

şiir, bilmece, çizgi roman vb. gibi farklı birçok edebi türün yer aldığı görülmektedir  (Gezmen, 2019). 

Çocuk edebiyatında olduğu gibi çocuk dergilerinde de ana düşünce; çocukların ilgi ve ihtiyaçlarını 

hitap edecek şekilde üretilen içeriklerin, çocuğun gelişimine uygun bir şekilde ortaya konmasıdır 

(Sever, 2015). Bu da ‘çocuğa görelik’ ilkesinin benimsenmesi anlamına gelmektedir. Bu ilkeye göre 

çocukların bu dergileri anlayabilmesi için onların gelişim özelliklerine uygun bir dil ve tasarımın 

seçilmesi, okuma esnasında ya da okunanı dinlerken düşünebilmesi, hayal edebilmesi için hitap ettiği 

yaş grubunun özelliklerini bilmesi ve uygun içeriklerin seçilmesi gerekmektedir. Ayrıca bilgiyi 

verirken ayrıntıdan uzak durmak ve farklı teknikler kullanarak çocuğun anlamasını ve beyin fırtınası 

yapmasını kolaylaştırmak da bu ilkenin önemli bir parçasını oluşturmaktadır (Bulut, 2018). Geçgel ve 

Güleç Çakmak (2006), tüm bu özellikleri içine alacak şekilde çocuklara özgü yayınlanan eserlerde 

biçim ve içeriğe ait bulunması gereken ölçütleri şu şekilde sıralamıştır: 

1. Biçimsel Özellikler 

a) Sayfa düzeni 

b) Yazı tipi ve punto 

c) Kâğıt tipi 

d) Kapak düzeni 

e) Cilt özelliği 

f) Şekil 

g) Boyut 

 

2. İçeriksel Özellikler 

a) Tema 

b) Konu 

c) Dil ve üslup 

d) Karakterler 

e) Yer ve zaman özellikleri 

f) Plan 

Aynı şekilde çocuklara yönelik üretilen bu dergilerde, çocuklar için ayrı bir öneme sahip olan 

‘duyarlılık eğitimi’ de rahatlıkla verilebilmektedir. Duyarlılık dediğimiz kavram; kendisi dışında kalan 

tüm kişi ve olayları fark edebilme, onları önemseme, değerlendirme yapıp önlem alabilme, empati 

kurabilme yani topluluk içinde yaşamanın verdiği sorumlulukları yerine getirebilmeyi sağlayan 

beceriler olarak nitelendirilmektedir.  Çocuk dergilerinde de bu kavramın kullanılması ile birlikte 

çocuk hem kendisine ait özellikleri hem de çevresinde var olan diğer canlılar ve onların özellikleri 

hakkında farkındalık geliştirebilmektedir (Aslan, 2013). Bu sayede çocuk, karakterlerle özdeşim 

kurabilmekte ya da başkasının yerine kendisini koyarak düşünebilmektedir (Aslan, 2006). Tüm bu 

özellikler nedeni ile tipik gelişim gösteren çocuklar kadar özel gereksinimli çocukların da bu 

dergilerden yararlanması büyük önem ihtiva etmektedir. Bunlardan biri de işitme yetersizliği bulunan 

çocuklardır.  

Türkiye’de ortalama 2.500 bebeğin, işitme yetersizliği ile dünyaya gözlerini açtığı 

bilinmektedir (Şahlı ve Belgin, 2011). Ayrıca doğuştan olmayıp sonradan edinilen enfeksiyon 

kaynaklı, kaza ya da darbelere bağlı gelişen işitme yetersizliği de eklendiğinde bu oranın kayda değer 

bir şekilde arttığı görülmektedir (Hakan, Bağcı ve Gökdağ, 2021). İşitme yetersizliğine bağlı olarak 
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kişide ana dilini öğrenmede sorunlar, dil ve bilişsel gelişimde gerilikler, akademik başarıda düşmeler 

meydana gelmektedir (Tüfekçioğlu,1998). Tüm bu sorunları en aza indirmek ve hem sosyal yaşamında 

hem de akademik hayatta başarılı olabilmek için işitme yetersizliği olan kişilerin işaret diline ihtiyaç 

duydukları görülmektedir (Göl-Güven, 2016; Sarı, 2018). Yine aynı şekilde medya hizmetlerine 

engelsiz erişim sağlayabilmek için de görsel-işitsel çeviriden yararlanılmaktadır. Yani yetersizliği 

bulunan (işitme, görme gibi) bireylerin belirli ortam, kaynak ve ürünlere erişimlerini kolaylaştırmak 

için yapılan çevirilerin tamamını kapsamaktadır. İşitme yetersizliği bulunan bireyler için de engelsiz 

erişim hizmeti olarak işaret dili çevirisi yapılmakta olup bu hizmet hem ülkemizde hem de dünyada git 

gide yaygınlaşma başlamıştır (Okyayuz, 2019). Bu nedenle çalışmamızda, işitme yetersizliği bulunan 

çocukların engelsiz erişimine izin verecek, hem elektronik hem basılı yayını bulunan ve herhangi bir 

ücret ödemden tüm çocukların elektronik yayınına ulaşmasına izin veren ve ayrıca duyarlılık eğitimini 

içinde barındıran bir dergi olan Özel Eğitim Çocuk dergisinin son sayısı ele alınmıştır.  

Tüm bu bilgiler ışığında çalışmamızda aşağıdaki sorulara cevaplar aranmıştır: 

1. Özel Eğitim Çocuk Dergisi, biçim ve içerik özellikleri yönünden çocuk yayınlarında bulunması 

gereken özellikleri karşılıyor mu? 

2. Özel Eğitim Çocuk Dergisi’nin içerdiği özellikler, işitme yetersizliği bulunan çocukların bu 

dergiye engelsiz erişimine izin veriyor mu?   

YÖNTEM 

Bu çalışmada, Özel Eğitim Çocuk dergisinin son sayısı olan 7. sayısının biçim ve içerik 

yönünden incelenmesi ve işitme yetersizliği bulunan çocukların bu dergiye engelsiz erişimine 

uygunluğunun araştırılması amaçlanmıştır. Bunun için çalışmada, doküman incelemesi yöntemi tercih 

edilmiştir. Bu yöntem, geçmiş olayların izlerini taşıyan resim, video, film gibi unsurlar ile bu olayları 

anlatan dergi, kitap gibi yazılı kaynakların analizinde kullanılmaktadır (Karasar, 2008). 

Verilerin Analizi 

Bu çalışmada elde edilen verilerin analizinde, betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Elde 

edilen veriler yorumlanarak sistemli bir şekilde tasvir edilmiş ve okuyucuya sunulmuştur (Yıldırım ve 

Şimşek, 2005). 

Araştırmanın Geçerliliği  

Nitel çalışmalarda geçerliliğin sağlanabilmesi adına elde edilen verilerin doğrudan okuyucuya 

sunulması gerekmektedir. Bu sebeple çalışmada, geçerliliği sağlamak için dergide yer alan resim ve 

yazılı materyallerden alıntılar yapılmıştır (Creswell, 2003). 

 

BULGULAR VE YORUMLAR 

1. Derginin Künyesi 

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan Özel Eğitim Çocuk 

dergisi, Eylül 2020’de yayınlanmaya başlamıştır. Hem basılı olarak hem de 

"ozelegitimcocuk.meb.gov.tr" adresinden elektronik ortamdan da ulaşılabilen, sesli yayını ve Türk 

İşaret Dili özelliği bulunan bu dergi herkesin rahatça yararlanabilmesi için internet sitesi üzerinden 

ücretsiz olarak erişime açılmıştır. Derginin basılı hali ise tüm özel eğitim okullarında ücretsiz olarak 

dağıtılmaktadır. Bu da Türk Eğitim Sisteminde bir ilk olarak karşımıza çıkmaktadır. Görme, işitme, 

zihinsel ve bedensel yetersizliği bulunan çocuklar kadar tipik gelişim gösteren çocuklarında keyif ve 

ilgi ile takip ettiği bu derginin hitap ettiği yaş grubu belirtilmemiştir. Buna rağmen içinde edebiyatta 

yer alan birden fazla türü (şiir, öykü, masal, deneme, resim, karikatür, fıkra vb. gibi) barındıran bu 

derginin 7-14 yaş grubu çocuklara hitap ettiği ve hatta öğretmen ve velilerin de takip ettiği 

görülmektedir. 

Dergi üç ayda bir çıkarılmakta olup her sayısı bir mevsimi (ilkbahar, yaz, sonbahar, kış) temsil 

etmektedir. Özel Eğitim Çocuk dergisini diğer çocuk dergilerinden ayıran en önemli özelliklerinden 
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biri, herhangi bir ticari kaygı gütmemesi ve Milli Eğitim Bakanlığı’na ait olmasıdır. Ayrıca özel 

eğitime ait içerikleri elektronik mecraya aktaran ilk ve alanında tek çocuk dergisidir. Her ayın bir 

teması bulunmakla birlikte ele aldığımız son sayıda ana tema ‘hava’dır. Özel Eğitim Çocuk dergisinin 

hazırlanmasında, farklı alanlarda eğitim almış kişilerden oluşan bir ekip yer almaktadır. Dergide genel 

yayın yönetmeni, editör, yazı işleri müdürü, sekiz yayın kurulu üyesi, dijital medya sorumlusu, web 

içerik üreticisi, kapak illüstrasyonu, sesli betimleme montajcısı, üç tane sesli betimleme yazarı yer 

almaktadır.  

2. Derginin Biçim Özellikleri 

a) Sayfa Düzeni 

Dergide yer alan metinler; sola hizalama ve sağa hizalama yöntemi kullanılarak sayfa düzeni 

oluşturulmuş olup ortalama ve her iki yana yaslama tekniğinden yararlanılmamıştır. Sayfaların kenar 

boşlukları, satır aralıklarındaki boşluklar ve punto boyutlarının okuma çalışmasına uygun olduğu 

görülmektedir. Derginin tamamına yakınında iki sütunlu yazıların yer aldığı, geri kalan bölümünde ise 

tek sütün tercih edildiği gözlenmektedir. Dergideki sayfalarda zemin rengi ile yazı rengi ilişkisi kimi 

yerlerde birbirlerini engeller nitelikte kullanılmış olup okumayı güçleştirdiği görülmüştür. 

Okuyucuların merak ve ilgisini çekmek amacıyla dergide yer alan konu başlıklarına uygun olarak 

sayfalar arasında tasarım ve renk farkı oluşturulmuştur. Ayrıca derginin tamamında metin ve görsel 

unsurlar orantılı bir şekilde dağıtılarak görsel okumadan yararlanılmasına fırsat verildiği de 

görülmektedir. 

b) Yazı Tipi ve Özellikleri 

Derginin hemen hemen tamamında tek bir yazı puntosu kullanılmış olup çok küçük bir kısmında 

(örneğin; çizgi roman bölümünde) daha küçük puntolu yazılar tercih edilmiştir. Başlıklarda ve yazar 

adlarının bulunduğu bölümlerde ise büyük puntolar kullanılmıştır. Bu da çocukların yazara ilişkin 

düşünmesi ya da kaynakları araştırma için teşvik edici bir rol oynamıştır. Genel olarak baktığımızda 

ise derginin hitap edebileceği yaş grubunun okuyabileceği büyüklükte olduğu gözlenmektedir. 

Dergide yazım kurallarına uyulmuş ve herhangi bir hataya ehemmiyet verilmeyecek şekilde 

incelendiği gözlenmiştir. Dergide büyük ve küçük harf uyumuna dikkat edilmiş, okumayı 

zorlaştırmasını engellemek için metinlerin büyük harfle yazılmasından uzak durulduğu görülmüştür.  

c) Kapak Düzeni ve Cilt Özelliği 

Derginin kapağı içerik hakkında ayrıntılı bir bilgi vermese de ‘hava’ temasını yansıtan bir içerik 

mevcuttur. Ayrıca dergi kapağındaki resim 19. sayfada bahsi geçen ‘Havayı Karahindibadan Dinle’ 

konusundan esinlenerek oluşturulmuştur. Dergi içinde yer alan diğer konulara ilişkin ise bilgi 

verilmemiştir. Kapakta kullanılan resmin, görsel okumaya hitap edecek şekilde dizayn edildiği ve 

içerik hakkında beyin fırtınası yapılması için ayrıntılı bilgiden uzak durulduğu görülmüştür. Derginin 

ön kapak bölümünde derginin adı, derginin yayınlandığı tarih (mevsim ve yıl şeklinde), derginin 

sayısı, derginin temasını yansıtan bir slogan bulunmaktadır. Fakat derginin hitap ettiği yaş grubun ait 

bilgi kapakta yer almamaktadır. Derginin ön iç kapağında, derginin web sitesine ulaşmak için bir 

karekod bulunmakta olup arka iç kapakta ise Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetlerinin yayınladığı 

farklı bir derginin reklamı yer almaktadır.  
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Aşağıda Özel Eğitim Çocuk dergisinde yer alan ön ve arka kapak fotoğrafları verilmiştir: 

Fotoğraf 1. Ön kapak                                                       Fotoğraf 2. Arka kapak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Derginin İçerik Özellikleri 

a. Tema ve Konu 

Özel Eğitim Çocuk dergisinin bu sayısının ana teması olan ‘hava’, ön kapaktan sonraki üçüncü 

sayfada ‘editörden’ başlığı altında okuyucuya bir ön hazırlık yapması için sunulduğu görülmektedir. 

Dergide yer alan konular ise ana tema çerçevesinde şekillenmiştir. Bunlar; İnsanı Gökyüzü İle 

Tanıştıran Taşıtlar, Temiz Hava Bol Gıda, Havadan Gelen, Temiz Hava Merkezi, İyi ki Hava Var, 

Rüzgâr Yükseliyor gibi konulardır. Ayrıca dergide yetersizliği bulunan bireyler ve başarıları hakkında 

da bilgi verilerek farkındalık ve duyarlılığın da arttırılması amaçlanmıştır. 

b. Dil ve Üslup 

Dergide kullanılan dil; akıcı, yalın ve sade bir şekilde kullanılmış olup devrik cümle 

kullanılmasından kaçınılmıştır. Noktalama işaretlerine dikkat edilerek yabancı kelime kullanımı yerine 

Türkçe diline özgü deyimlere yer verilmiştir. Olaylar birinci ağzından yazılmış masallar tarzında ele 

alınmıştır.  

c. Yer, Zaman ve Çevre 

Dergide yer alan konular ve resimler çocukların günlük hayatta görebileceği ürünlerden 

oluşmuştur. Bu sayede çocuk hem yeni öğrendiklerini tasvir edebilecek ya da deneyimleyecek ortamı 

bulabilmiş hem de bilinenden bilinmeyene kuralına uygun olarak bilginin öğrenilmesine yardımcı olan 

bir teknik kullanılmıştır. 

4. İşitme Yetersizliği Bulunan Çocukların Dergiye Engelsiz Erişim Özelliği 

Dergiye tüm bireylerin kolayca ulaşabilmesi için "ozelegitimcocuk.meb.gov.tr" adresinden 

dijital ve ücretsiz erişim olanağı sunulmuştur. Ayrıca bu adreste derginin "sesli dergi"  ve "Türk İşaret 

Dili" desteği ile de görme ve işitme yetersizliği bulunan bireylerin engelsiz erişimine izin 

verilmektedir. İşitme yetersizliği bulunan öğrenciler, "Türk İşaret Dili" desteği ile derginin içerisinde 

yer alan tüm metinlerin işaret dili videolarına ulaşabilmektedir. Bu sayede dergiye kısıtlı bir erişimin 

önüne geçilmiş ve yer, zaman kısıtlaması bulunmadan tekrar tekrar izlenen bir içerik oluşturulmuştur. 

Ayrıca işaret dili çeviri videolarının anlatımı ve hızının da hitap ettiği yaş grubuna uygun olduğu 

görülmüştür. 

SONUÇ 

Çocuk dergileri, çocukların bilgiye ulaşması, eğlenerek öğrenmesi, güncel içerikli olayları 

takip etmesi, okuma kültürünü desteklemesi yönünden bakıldığında eğitimin ve çocuk gelişiminin 

önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Ayrıca çocuk edebiyatı ürünleri içinde en çok tercih edilen 

ürünlerin de başında gelmektedir. Gelişim ve eğitimde önemli bir yeri olan çocuk dergilerine tüm 
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çocukların rahatlıkla erişim gösterebilmesi ve yararlanabilmesi de bir o kadar önem ihtiva etmektedir. 

Özellikle de işitme yetersizliğinden dolayı dil ve iletişim sorunu yaşayan ve küçük bir yardım ile bu 

tür ürünlerden yararlanma şansı bulunan çocukların engelsiz erişimine yönelik çalışmaların bulunması 

ve sayısının artması gerekmektedir. Özel Eğitim Çocuk dergisi de gerek işitme ve görme yetersizliği 

bulunan çocukların engelsiz erişimi için yeni uygulamalar eklemesi, gerek özel eğitime yönelik 

içerikleri barındırması gerekse çocuklara hitap etmesi açısından bu çalışmanın konusunu 

oluşturmuştur. Dergi, işitme yetersizliği bulunan çocukların engelsiz erişimine izin vermesi ve çocuk 

dergilerinde bulunması gereken biçim ve içerik özellikleri açısından değerlendirilmiştir. 

 Derginin sayfa düzeninde, çocukları okumaya teşvik etmek ve ilgilerini çekmek için farklı 

renk ve tasarımların kullanıldığı görülmektedir. Yine aynı şekilde çocukların görsel okuma yapmasına 

olanak verilmiş olup hem metinlerle hem de görsellerle çocukların öğrenmelerine katkıda 

bulunulmuştur. Dergide tercih edilen yazı tipi ve punto, çocukların okuma yapması için uygun 

olmakla birlikte okuma esnasında zorluk oluşturmaması için metinlerdeki paragrafların tamamını 

büyük harfle yazmaktan kaçınılmıştır. Ayrıca çoğu çocuk dergilerinde eserin sonunda yazar adı ya da 

resimlerin altında gösterilen kaynak bilgileri daha küçük puntoyla yazılmasına rağmen bu dergide 

metinde kullanılan puntolardan daha büyük yazıldığı görülmüştür. Bu farklılık sayesinde çocukların, 

eleştirel okuma ve araştırma yapabilmeleri desteklenmektedir. Fakat sayfalardaki zemin rengi ile 

yazıda kullanılan renklerin, çoğu yerde birbirine çok yakın olduğu bunun da okumayı güçleştirdiği 

söylenebilir. Çocuk edebiyatında kullanılan birden fazla edebi türün bu dergide kullanıldığı ve 

çeşitlilik yaratıldığı görülmektedir. Bu durumun da çocukların gelişimi ve öğrenmeleri açısından 

yararlı olduğu düşünülmektedir. Dergi kapağında derginin hitap ettiği yaş grubunun bulunmaması, 

dergiyi alacak kişiyi yanıltabileceği gibi dergi kapağında kullanılan resimler ile sloganın da hitap ettiği 

yaş grubunu bildirecek nitelikte olmadığı görülmektedir. Dergi kapağındaki resim ile kullanılan slogan 

derginin içeriğini yansıtır bir nitelik taşıdığı için çocuklar için bir ön hazırlık olmaktadır. Ayrıca 

dergide sadece bir yerde reklam içeriğinin olması da derginin eğitim amacı ile hazırlandığını 

göstermektedir. Dergide seçilen konu, tema ve resimler çocukların günlük yaşantısında karşılaştığı 

türden içerikleri barındırdığı için öğrenmenin kalıcılığını da arttırdığı düşünülmektedir. Derginin 

dijital ve ücretsiz olması sayesinde de tüm çocukların hatta eğitimci ile velilerin de dergiye kolayca 

ulaşabilmesini sağlamaktadır. Ayrıca derginin "sesli dergi"  ve "Türk İşaret Dili" özelliği sayesinde de 

görme ve işitme yetersizliği bulunan çocukların da engelsiz erişimine izin vermektedir. Ayrıca tipik 

gelişim gösteren çocuklar da bu özellikleri kullanabilmekte ve her ortamda bu yayınları izleme ve 

dinleme fırsatı bulabilmektedirler. Çocuk dergilerine baktığımızda çok küçük bir grubunun sesli yayın 

özelliği bulunduğu bunun da sadece belirli metinleri kapsadığı görülmektedir. Bu derginin ise tamamı 

hem sesli dinleme özelliği hem de işaret dili çevirisinin bulunduğu video özelliği ile izlenebilmekte, 

durdurulup başa alınabilmekte ya da ilerletilebilmektedir. Ayrıca derginin dijital versiyonunda tamamı 

çevrilebilir sayfalar olarak dizay edilmiş olup bu özelliği ile çocukların rahat okumasını 

desteklemektedir. 

Özetle Özel Eğitim Çocuk dergisinde, genel anlamda çocuk yayınlarında olması gereken 

biçim ve içerik özelliklerine uyulduğu ve görsel işitsel çeviri özelliği, ücretsiz erişimi ve dijital 

yayınları sayesinde işitme yetersizliği bulunan çocukların erişimindeki engeli ortadan kaldırdığı 

görülmüştür. Seçilen konular da özel eğitim ihtiyacı bulunan bireyler hakkındaki farkındalığı 

arttırmaktadır. İleride çıkartılacak yayınlarda ise derginin üç ayda bir çıkarılmasındansa aylık olarak 

çıkarılması ve böyle bir derginin varlığının daha çok çocuk tarafından öğrenilebilmesi için gerekli 

çalışmaların yapılmasının yararlı olacağı düşünülmektedir. 
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ÖZET 

Bir eserin çocuk edebiyatı ürünü olarak değerlendirilebilmesi niteliğine bağlıdır. Çocuğa yönelik bir 

eserin eğitim yönünün mü estetik yönünün mü geçerli ölçüt olacağı konusu eserin niteliğini 

etkilemektedir. Çocuk edebiyatı eseri olarak ele alınabilecek bir ürünün estetik yönünün ön planda 

olması gerekir. Günümüzde popüler kültürün de etkisiyle estetik kaygıdan uzak bir biçimde 

oluşturulan çocuk edebiyatı ürünleri çocuğu bir nesne olarak görmekten öteye gidememekte ve 

çocukların zihinlerini olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Estetik kavramı; eğitim, çocuğa görelik, 

çocuk gerçekliği gibi birçok kavramı bünyesinde barındırmaktadır. Bir eserin estetik değeri, o eserin 

taşıması gereken unsurların bütünlüğü ve ahengi şeklinde yorumlandığından estetiğin diğer tüm 

kavramları kapsayıcı özellikte olduğu da anlaşılmaktadır. 

Çocuk edebiyatının temel araçlarından biri olan çocuk kitaplarının yanı sıra çocuk tiyatroları, çizgi 

filmler, animasyon filmler, çocuk müzikalleri gibi çocuklar için oluşturulan birçok ürün çocuk 

edebiyatının inceleme alanı içerisinde değerlendirilmektedir. Bu ürünlerden biri olan çizgi filmler, 

birden çok duyuya seslenmeleri, kendi kurgusal dünyalarını sunması yönüyle her dönem her yaştan 

çocuğun ilgisini çekmektedir. Hedef kitlesi çocuklar olan çizgi filmlerin birincil görevi eğlendirmek 

olsa da bu görevin yanı sıra onların hayal dünyalarını genişletme, dil gelişimini destekleme ve estetik 

zevk kazandırma gibi katkılarıyla çocuğun dünyasında önemli yere sahiptir. Böylesine önemli bir 

türün nitelikli olması çocuğun gelişimi ve eğitimi açısından etkili bir araç kullanılmasını sağlayacaktır. 

Çocuklar, küçük yaşlardan itibaren izledikleri çizgi filmleri seyrederken birçok davranışı ve bilgiyi 

farkında olmadan öğrenmeye başlarlar.  Bu nedenle çizgi filmlerin içeriğinin çocukların estetik bakış 

açısı kazanmasına katkı sunar nitelikte olması oldukça önemlidir. Konunun bu öneminden hareketle 

gerçekleştirilen bu araştırmada Türkiye’de çok izlenen çizgi filmler arasında yer alan “Rafadan Tayfa” 

çizgi filminin çocuk edebiyatının estetik ölçütleri bağlamında incelenmesi hedeflenmektedir. Nitel 

araştırma yönteminin benimsendiği bu çalışmadaki verilerin analizinde doküman incelemesinden 

yararlanılmıştır. Çalışmanın çizgi filmlerin çocuk edebiyatının estetik ölçütleri bağlamında ele alan ilk 

çalışmalardan biri olması nedeniyle alanyazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  

Yapılan incelemede Rafadan Tayfa çizgi filminin incelemeye tabi tutulan tüm bölümlerinin çocukların 

gelişim düzeyine uygun olduğu, konusunun ve kurgusunun nitelikli olduğu, çocuklara düşünme 

becerisi kazandırdığı, çocuklarda sanat algısı oluşturmaya yönelik anlatıma sahip olduğu ve ideolojik 

söylemlerden uzak olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Eserin diğer tüm estetik ölçütleri karşıladığı, 

sadece dilinin niteliğiyle ilgili ölçütü kısmen karşıladığı saptanmıştır. Dolayısıyla çizgi filmin çocuk 

edebiyatının estetik ölçütlerine uygun nitelikte olduğunu söylemek mümkündür. 

Anahtar Kelimeler: Çizgi filmler, çocuk edebiyatı, estetik, Rafadan Tayfa. 
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ABSTRACT 

The evaluation of a work as a children's literature product depends on its quality. The issue of whether 

the educational or aesthetic aspect of a work for children will be a valid criterion affects the quality of 

the work. The aesthetic aspect of a work of children's literature should be at the forefront. Today, 

children's literature products, which are created away from aesthetic concerns with the influence of 

popular culture, cannot go beyond seeing the child as an object. And such works can affect the minds 

of children negatively. 

The concept of aesthetics includes many concepts such as education, relevance to the child, child 

perspective, child reality. Since the aesthetic value of a work is interpreted as the integrity and 

harmony of the elements that the work should bear, it is understood that aesthetics is inclusive of all 

other concepts. In addition to children's books, which are one of the main tools of children's literature, 

many products created for children such as children's theaters, cartoons, animated films, children's 

musicals are within the scope of children's literature. 

Cartoons attract the attention of children of all ages, as they appeal to multiple senses and present their 

own fictional worlds. Although the primary task of cartoons, whose target audience is children, is to 

entertain, in addition to this task, they have an important place in the child's world with their 

contributions such as expanding their imagination, supporting language development and providing 

aesthetic pleasure. Children begin to learn many behaviors and information unconsciously while 

watching the cartoons they watch from an early age. For this reason, it is very important that the 

content of cartoons contribute to the aesthetic perspective of children. Based on this importance of the 

subject, in this research, it is aimed to examine the "Rafadan Tayfa" cartoon, which is among the most 

watched cartoons in Turkey, in the context of aesthetic criteria of children's literature. In this study, in 

which the qualitative research method was adopted, document analysis was used in the analysis of the 

data. It is thought that the study will contribute to the literature since it is one of the first studies to deal 

with cartoons in the context of aesthetic criteria of children's literature. 

In the examination, it has been concluded that all parts of the Rafadan Tayfa cartoon are suitable for 

the development level of children, the subject and fiction are qualified, it gives children the ability to 

think, it has an expression aimed at creating a perception of art in children and is far from ideological 

discourses. It has been determined that the work meets all the other aesthetic criteria taken as criteria 

in the study, and only partially meets the criteria related to the quality of its language. Therefore, it is 

possible to say that the cartoon is suitable for the aesthetic criteria of children's literature. 

Key words: Cartoons, children's literature, aesthetics, Rafadan Tayfa. 

 

GİRİŞ 

Çocuk edebiyatı, düşünce ve hayal dünyasına uygun, çocuğa göreliği ve çocuk gerçekliğini yansıtan; 

dilde, düşüncede, ölçüde ve tiplerde çocuğa göre içeriği yalın biçimde ve içtenlikle gerçekleştiren; 

çocuğa okuma alışkanlığı kazandırmasıyla birlikte, edebiyat, sanat ve estetik yönünden gelişmesine 

katkı sağlayan, çocuğu yetişkinliğe duyarlı biçimde hazırlayan bir geçiş dönemi edebiyatı olarak 

tanımlanmaktadır (Şirin, 2007). Çocuklar için kaleme alınan eserlerin amacı onları bilgilendirmenin 

yanı sıra eğlendirmektir. Bunu yapmanın en iyi yollarından biri eserlerin çocuğa görelik ilkesinin ve 

çocuk gerçekliğinin dikkate alınarak oluşturulmasıdır (Çelik, 2017). Çocuklara okuma zevk ve 

alışkanlığı kazandırılabilmesi için onların estetik değeri olan, çocuğa göre yazılmış, öğreten ve 

eğlendiren nitelikli metin ve eserlerle karşılaşması gerekir (Sever, 2008; Şimşek, 2006; Şirin, 2000; 

Yalçın ve Aytaş, 2012). Çocuk edebiyatı ürünlerinin alelade bir şekilde değil, bir takım ölçütlerin 

dikkate alınarak oluşturulması çocuğun gelişimi ve akademik hayatı için büyük önem taşımaktadır. 

Dolayısıyla bir eserin çocuk edebiyatı ürünü olarak değerlendirilebilmesinin niteliğine bağlı olduğunu 

söylemek mümkündür. Çocuğa yönelik eserlerin eğitim yönünün mü estetik yönünün mü geçerli ölçüt 

olacağı konusu eserlerin niteliğini etkilemektedir (Dedeoğlu Orhun, 2019). Çocuk edebiyatı eseri 

olarak ele alınabilecek bir ürünün estetik yönünün ön planda olması gerekir. Günümüzde popüler 

kültürün de etkisiyle estetik kaygıdan uzak bir biçimde oluşturulan çocuk edebiyatı ürünleri çocuğu bir 
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nesne olarak görmekten öteye gidememekte ve çocukların zihinlerini olumsuz yönde 

etkileyebilmektedir. Estetik kavramı; eğitim, çocuğa görelik, çocuk gerçekliği gibi birçok kavramı 

bünyesinde barındırmaktadır. Estetik kavramın, eserin taşıması gereken unsurların bütünlüğü ve 

ahengi şeklinde yorumlandığından estetiğin diğer tüm kavramları kapsayıcı özellikte olduğu da 

anlaşılmaktadır. 

Çocuk edebiyatının temel aracı olan kitapların yanı sıra çocuk tiyatroları, çizgi filmler, animasyon 

filmler, çocuk müzikalleri gibi çocuklar için oluşturulan birçok ürün çocuk edebiyatının inceleme alanı 

içerisine girmektedir. Bu ürünlerden biri olan çizgi filmler, birden çok duyuya seslenmeleri, kendi 

kurgusal dünyalarını sunması yönüyle her dönem her yaştan çocuğun ilgisini çekmiştir. Hedef kitlesi 

çocuklar olan çizgi filmlerin birincil görevi eğlendirmek olsa da bu görevin yanı sıra onların hayal 

dünyalarını genişletme, dil gelişimini destekleme ve estetik zevk kazandırma gibi katkılarıyla çocuğun 

dünyasında önemli yere sahiptir. Bir eser estetik olarak güçlüyse, çocuğun beğenisini kazanıyorsa o 

zaman çocuk eserle bağ kurarak onu benimser,  okuma sevgisi ve alışkanlığı kazanır. Nitekim Çağan 

(2005), çocuk edebiyatının hedefinin, diğer edebî ve sanatsal metinler gibi, edebiyat estetiği olması 

gerektiğini belirtmiştir. Estetiğin edebiyattaki inceleme alanı konu, kurgu, değerler, karakterler, dil ve 

anlatım, tür gibi birçok faktörü kapsamaktadır. Çocuk edebiyatı ürünlerindeki estetik nitelikler bu 

faktörlerin çocuğun gelişim düzeyine uygun olarak belirlenmesiyle gerçek amacına hizmet eder 

(Batmaz, 2020). 

Böylesine önemli bir türün nitelikli olması çocuğun gelişimi ve eğitimi açısından etkili bir araç olarak 

kullanılmasını sağlayacaktır. Çocuklar, küçük yaşlardan itibaren izledikleri çizgi filmleri seyrederken 

birçok davranışı ve bilgiyi farkında olmadan öğrenmeye başlarlar. Bu nedenle çizgi filmlerin içeriğinin 

çocukların estetik bakış açısı kazanmasına katkı sunar nitelikte olması oldukça önemlidir. Çocuğa 

yönelik bir eserde bulunması gereken estetik özellikleri aşağıdaki on bir ana başlıkta ele almak 

mümkündür (Dedeoğlu Orhun, 2019): 

1. Eser, çocukların gelişim düzeylerine uygun olmalıdır: Estetik yönden güçlü bir çocuk edebiyatı 

ürünü çocukların “duyuşsal, bilişsel, dil ve kişilik” gelişimlerine uygun nitelikte olmalıdır.  

Duyuşsal gelişim açısından bakıldığında çocuklara yönelik eserin “değerleri kazandırması, hayata 

dair olumlu bakış açısı oluşturması, hayal gücünü desteklemesi, çocuğu empati kurmaya 

yönlendirmesi, samimi olması ve şiddet içermemesi gerekir. 

2. Eserin dili nitelikli olmalıdır: Estetik değeri olan bir çocuk edebiyatı eseri; ahenk, uyum, müzik, 

ritim, şiirsellik özelliklerine sahip olmalı, didaktik olmamalı, söz sanatlarına yer verilmeli, dili 

açık, yalın ve akıcı olmalıdır (Dedeoğlu Orhun, 2019).   

3. Eserin konusu ve kurgusu nitelikli olmalıdır: Bir eserin konusunun ve kurgusunun nitelikli olması 

estetik bakımdan güçlü olmasını sağlayan en önemli unsurlardan biridir.  

4. Eser çocuklara düşünme becerisi kazandırmalıdır: Çocuk edebiyatı eserleri, çocuğun gözlem 

yapma, karşılaştırma, kategorize etme, uygulama, eleştirel düşünme becerilerinin gelişmesinde 

oldukça etkilidir (Şirin, 2000). Bu nedenle eserlerin bu özelliklere dikkat edilerek yapılandırılması 

gerekir. 

5. Eserin dış yapı özellikleri nitelikli olmalıdır: Eserin kapağı, resimlemeleri, resimlerde kullanılan 

renkler, çizimlerin kalitesi, kompozisyonu gibi dış yapıya ilişkin özelliklerin itina ile 

yapılandırılması gerekir. 

6. Eser, çocuğun dil becerilerine katkı sağlamalıdır: Bir çocuk edebiyatı eserinin çocuklara kattığı en 

önemli eğitsel değerlerden biri onların dil becerilerinin gelişimine katkı sunmasıdır. 

7. Eser dil ve anlatım gibi özellikler açısından tutarlı olmalıdır: Çocuklar için edebiyat her şeyden 

önce dildir (Özkan ve Yılmaz, 2001). Ancak dil hatalarının olmadığı, anlatımın akıcı ve kaliteli 

olduğu bir eser çocuğun beğenisini kazanarak onda estetik zevk duygusunu uyandırabilir.   

8. Eser çocukta sanat algısı oluşturmalıdır: Esere bakıldığında bir bütün olarak güzellik yargısını her 

anlamda çocuğa kazandıran nitelikte olmalı, estetik özellik noktasında çocuğun düşünmesini 

sağlamalı, çocuğa güzel olanı takdir edebilmeyi öğretmelidir. 
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9. Eser türüne özgü özellikleri yansıtmalıdır: Çocuğu farklı edebî türlerle tanıştırmak onun estetik 

duyarlılığını geliştirmektedir. Böylelikle çocuk, farklı türlere karşı sanatsal bir bakış açısı elde 

eder. Ancak bu yapılırken eserin hangi türde yazıldıysa o türün gereklerine uygun bir şekilde 

oluşturulması gerekir. Bu bağlamda çizgi film türünün özelliklerinden en önemlisi eğlendirirken 

öğretmektir. Çizgi filmlerde ele alınan konu gerçekçi bir yaklaşımla verilebilir, hayal gücünü 

geliştirebilecek her biçimde sunulabilir. Böylelikle öğretim süreci sevimli hale dönüştürülerek 

öğrenme isteği artar (Samur, Demirhan, Soydan ve Önkol, 2014). 

10. Eser aynı zamanda öğretici olmalıdır: Çocuğun bilinçli birer yetişkin olması, etrafında olan bitenle 

ilgili olarak çevresinde söz hakkı olması için karşılaştığı edebî eserlerin didaktiklikten uzak bir 

öğreticiliğin olması gerekir. Eserdeki kahramanların çocukları iyiye, güzele, doğruya 

yönlendirmesi çocukların kötümserlikten uzaklaşmasına katkı sunar (Sever, 2008). 

11. Eser, ideolojik söylemlerden uzak olmalıdır: Çocuk edebiyatı ürünlerinin odağında çocuk olmalı; 

eserlerin ideolojik hedeflerle yazılmaması, çocuğun özgürlüğünün önüne geçilmemesi gerekir 

(Ulutaş, 2016).   

Konunun bu öneminden hareketle gerçekleştirilen bu araştırmada Türkiye’de son yıllarda çok izlenen 

çizgi filmler arasında yer alan “Rafadan Tayfa” çizgi filminin çocuk edebiyatının estetik ölçütleri 

bağlamında incelenmesi hedeflenmektedir. Nitel araştırma yönteminin benimsendiği bu çalışmadaki 

verilerin analizinde doküman incelemesinden yararlanılacaktır. Çalışmanın çizgi filmlerin çocuk 

edebiyatının estetik ölçütleri bağlamında ele alan ilk çalışmalardan biri olması nedeniyle alanyazına 

katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  

 

YÖNTEM 

Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan doküman analizi kullanılmıştır. Doküman 

incelemesi, araştırılması hedeflenen olgu ya da olaylar hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin yanı 

sıra film, video, video kaydı, resim, fotoğraf gibi görsel ve dijital materyallerin incelenmesine olanak 

sağlar (Yıldırım ve Şimşek, 2013: 259). Araştırmada 2014-2022 yılları arasında yayımlanan Rafadan 

Tayfa isimli çizgi filmin rastgele (random) metotla seçilmiş 10 bölümlük senaryosuna ilişkin doküman 

incelenmiştir. İncelenen çizgi filmlere ilişkin bilgiler Tablo-1’de görülmektedir. 

Bölüm Numarası Bölüm Adı   Yayın Yılı Bölüm Süresi 

17. Bölüm (B17) Grup Rafadan 2014 14 dk. 31 sn 

27. Bölüm (B27) İz Peşinde 2015 15 dk. 22 sn. 

47. Bölüm (B47) Vantrilok Hayri 2015 13 dk. 22 sn. 

48. Bölüm (B48) Ankaralı Ozan 2015 15 dk. 55 sn. 

80. Bölüm (B80) Gizemli Fasulye 2016 14 dk. 0 sn. 

103. Bölüm (B103) Akıllı Bilgisayar 2017 14 dk. 09 sn. 

106. Bölüm (B106) Kendini Onun Yerine 

Koy 

2017 14 dk. 17 sn. 

111. Bölüm (B111) Enerji Muhafızları 2018 15 dk. 10 sn. 

115. Bölüm (B115) İstiklâl Marşı 2021 13 dk. 07 sn. 

126. Bölüm (B126) Uçan Kilim 2022 15 dk. 55 sn. 
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Veri toplama Araçları 

Araştırmanın verileri Dedeoğlu Orhun (2019) tarafından geliştirilen "Estetik Ölçütler Kontrol 

Listesi"nden alınan ölçütlere göre toplanmıştır. Kontrol listesi, çocuğa yönelik kitaplar için 

geliştirilmiştir. Bu araştırmada söz konusu kontrol listesinde yer alan ve çizgi film türünü 

değerlendirmeye uygun olduğu düşünülen “1. Eserin çocuğun gelişim düzeyine uygunluğu, 2. Eserin 

dilinin niteliği, 3. Eserin konusunun ve kurgusunun niteliği, 4. Eserin çocuklara düşünme becerisi 

kazandırması, 5. Eserin sanat algısı oluşturması, 6. Eserin ideolojik söylemlerden uzak olması” olmak 

üzere altı ana madde değerlendirmeye ölçüt olarak alınmıştır.  

 

BULGULAR 

Eserin Çocuğun Gelişim Düzeyine Uygunluğuna İlişkin Bulgular 

Rafadan Tayfa çizgi filminin incelemeye tabi tutulan tüm bölümlerinin çocuğun duyuşsal gelişimine 

katkı sunacak nitelikte olduğu görülmektedir. Bölümlerin her birinde değerlere dikkat çekilmiştir. Bu 

değerler “işbirliği (B17), dürüstlük (B27), yardımseverlik (B27, B48), saygı (B47, B106), çalışkanlık 

(B103), bilimsellik (B80, B126), tutumluluk (B111) ve vatanseverlik (B115)”tir. Örneğin işbirliği 

değeri, “Grup Rafadan” isimli bölümde işlenmiştir. Bölümde, mahalledeki 3 arkadaş bir müzik grubu 

kurmaya çalışmaktadır. Bu grubu kurarken işbirliği içinde çalışmanın önemine dikkat çekilmiştir.  

İncelenen çizgi filmler, çocukların hayal kurmasını sağlayan, empati duygunu geliştiren özelliklere 

sahiptir. Örneğin “İz peşinde” isimli bölümde çizgi filmin çocuk karakterleri, Basri Amca isimli 

karakter tarafından bir yanlış anlama nedeniyle etrafı dağıtmak ve kirletmekle suçlanmaktadır. Ancak 

çocuklar bu durumun sorumlusunun kendileri olmadığını söylese de Basri Amca buna inanmaz. 

Bunun üzerine çocuklar sinirlenmek veya üzülmek yerine olayı çözmeye karar verirler. Olay gününe 

ilişkin kanıtlar toplayarak suçlunun kendileri olmadığını, Yumak isimli köpeğin bu duruma yol 

açtığını ortaya çıkarırlar. Bunun üzerine Basri Amca çocuklardan özür diler. Bu bölümde böyle bir 

suçlamayla karşılaşan çocuk izleyicilerin karakterlerle empati kurması ve çözüm yolu bulmaya 

yönelmeleri gerektiği mesajı verilmiştir.  

Çocukların hayal kurmasını destekler niteliğe sahip bir başka örneğe “Gizemli Fasulye” isimli 

bölümde yer verilmiştir. Çizgi filmin kahramanlarından Hayri, bahçede bir gecede büyüdüğünü 

düşündüğü fasulye sırığıyla karşılaşır. Bunun nasıl mümkün olduğunu düşünürken birden bire kendini 

bir hayalin içinde bulur. Bu hayalde “Sihirli Fasulye” masalına atıf yapılarak izleyici çocukların da 

hayal güçlerini kullanmalarına yönelik bir kurgu vardır. Hayri, gökyüzüne uzanan Fasulye Sırığına 

kadar tırmanır ve bulutların üzerine ulaştığında düşmeye başladığı sırada arkadaşları tarafından 

kendine getirilir.   

İncelenen bölümlerde çocuğu şiddete yönelten herhangi bir anlatıma rastlanmamış olup çizgi film bu 

yönüyle de çocukların duyuşsal gelişimine uygunluk ölçütünü sağlamaktadır.   

Çizgi filmde değinilen konular ve işlenen konular, çocukların bilişsel ve kişisel gelişimine katkı sunar 

niteliktedir. Örneğin “Uçan Kilim” isimli bölümde halının uçtuğunu düşünen Hayri ve Kamil bir 

efsaneye inanmak üzeredir. Ancak filmin sonunda Akın ve Mert isimli karakterler rüzgârın kuvveti ve 

yön değiştirmesi nedeniyle kilimin havada kaldığını, bu uçmanın fizikî kurallar çerçevesinde geliştiği 

anlatılır:  

“Kilim uçmuyor, rüzgâr uçuruyor… Cismin ağırlığı havanın kaldırma kuvvetinden küçükse cisim 

havada yükselir… Cismin ağırlığı havanın kaldırma kuvvetine eşitse cisim havada asılı kalır.” (B126, 

Uçan Kilim). Dolayısıyla bu bölümde hem bilimsellik değerinin kazandırılması hedeflenmiş hem de 

çocuğun bilişsel ve kişisel gelişimine katkıda bulunulmuştur.  

Benzer bir anlatım “Gizemli Fasulye” isimli bölümde de yer almaktadır. Bu bölümde bitkiler üzerinde 

çeşitli araştırmalar yapıldığı, bu araştırmalar sonucunda GDO’lu gıdaların ortaya çıktığı, bu tür 
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gıdaların çabucak büyümesine değinilir. Böylelikle bölümü izleyen çocukların GDO’lu gıdanın ne 

demek olduğunu öğrenmesi amaçlanmıştır: 

“ … Son dönemdeki çalışmalarla bitkilerin genetik yapısıyla ilgili pek çok bilgiye ulaşılmıştır… Bilim 

insanları bitkilerin büyüme sürelerini, besin değerlerini ve daha birçok yönünü geliştirmek için 

çalışıyorlarmış ve buna genetiği değiştirilmiş organizma diyorlarmış…  (B80).” 

 

Eserin Dilinin Niteliğine İlişkin Bulgular 

Rafadan Tayfa çizgi filminin genelinde dilin açık, anlaşılır ve net bir dilin kullanıldığı görülmektedir. 

İncelemeye tabi tutulan bölümlerinde atasözü ve deyimlere sıkça yer verilmiştir: 

“İyi ki dokunaklı bir şarkı çalmamışım. Aman abi o zaman gözyaşları sel olur.” (B111) 

“ … (Beklemekten) kök saldık arkadaş. Yakında meyve de vereceğiz..” (B47) 

 Eserin İzleyicileri yeni kelimelerle tanıştırmaya yönelik anlatımlar bulunmaktadır: 

“Çehre ne demek? Yüz demekmiş. Sayı olan mı? Hayır, yüz işte yüzümüz suratımız.” (B115) 

“Vantrilok.. Öğrenmesi de söylemesi de zor. Van-tri-lok…Biz en iyisi Türk Dil Kurumu’na bir 

mektup yazalım… Vantrilok karnından konuşan demek…” (B47) 

Ancak eserde söz sanatlarına yer verilmediği, uyum, şiirsellik gibi ölçütlerin zaman zaman göz ardı 

edildiği anlaşılmaktadır. Bu nedenle eserin dilinin kısmen nitelikli olduğunu söylemek mümkündür.  

“Grup Rafadan” ve “Ankaralı Ozan” isimli bölümlerde karakterler çeşitli şarkılar seslendirmektedir. 

Ancak şarkı sözlerinin anlam derinliği olmaksızın, yalnızca kafiyeli sözcüklerin seçilmesi suretiyle 

oluşturulmuştur. Bu durum eserin dilinin nitelikli olması ölçütünü kısmen karşıladığını 

göstermektedir.  

“Çok çalıştım bugün, yoruldu beynim, en güzel yemektir peynirle zeytin… Anlat bakalım mektupları 

ne ettin, ne ettin… Benim misket bitmedi, ben bittim aman…” b48 

 Söz konusu bölümlerin büyük bir bölümünün bu şarkı sözlerinden oluştuğu düşünüldüğünde bu 

durumun çizgi filmin dil bakımından nitelikli olmasının önüne geçtiğini söylemek mümkündür.”  

(B48). 

“ Haydi dinle bak şimdi, on numara sesimi, Benim harika cevherimi, Sen hayretle bakarken, Hayri 

neymiş derken, Herkesi mest edicek…” (B17) 

 

Eserin Konusunun ve Kurgusunun Niteliğine İlişkin Bulgular 

İncelenen bölümlerin konusu günlük yaşamdan seçilmiş olup, kurgusu yaşamla iç içedir. Örneğin 

“Akıllı Bilgisayar” isimli bölümde günümüzde çocukların sıklıkla kullandığı teknolojik aletlerden biri 

olan bilgisayarların işlevleri anlatılmıştır. Bilgisayarların sadece oyun oynamak için var olmadığı; 

derslerle ilgili araştırmaların yapılabileceği, yapay zekâ yazılımları aracılığıyla bilgisayarların kişileri 

bile tanıyabileceğine dikkat çekilmiştir: 

“Biz oyunu (bilgisayardan) anca açıyoruz çocuk oyun yazacak…” (B103) 

“O programı ben yazdım… Bilgisayara kişi tanıma özelliği ekledim. Sizi tanımasını sağlayacak 

bilgiler girdiğim için kiminle konuştuğunu anlayabiliyor…” (B103)  

Yine “Enerji Muhafızları” isimli bölümde günlük yaşamda karşılaşılan sorunlardan biri olan elektrik 

kesintisi ve enerji kaynaklarının dikkatli kullanılmasının önemine dikkat çekilmiştir:  

“Mahallemizdeki enerji israfını önlemeye çalışıyoruz… Boşa akan su da enerji israfı demektir. ” 

(B111)  

Çocuğa yönelik eserlerde eserin kurgusu bakımından bulunması gereken bir diğer estetik ölçüt mizah 

unsuru içermesidir. Rafadan Tayfa çizgi filminde sıklıkla mizah unsuruna yer verilerek çocukların 
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eğlendirmenin amaçlandığı görülmektedir. Çizgi filmdeki mizah unsurlarına ilişkin bazı örnekler 

aşağıda sunulmuştur: 

“Grup Rafadan” isimli bölümde çizgi filmdeki karakterler müzik grubu kurmak için evden çeşitli 

eşyalar getirirler. Karakterlerden biri olan Hayri de evden leğen, sepet, kova gibi eşyalar getirir. 

Hepsini eliyle taşıyamayınca leğeni kafasına geçirerek getirir. Leğeni kafasından çıkarıp yere koyar 

ancak yüzü, gözü, saçı, başı un olmuştur. Bunu gören arkadaşları ve yaptığını fark eden Hayri gülüp 

eğlenmeye başlar:  

“-Hoş geldin Hayriciğim, hamurun kıvamı nasıl oldu iyi yoğurdun mu? 

 -Ne hamuru? (Unlandığını fark eder..) Eyvaaah! Annemin un elediği leğeni almışım (una dokunup 

parmağını yalar)..” (B17) 

“Vantrilok Kâmil” isimli bölümde karakterlerden Kâmil, ağaçtan yapılmış Şener ismini verdikleri bir 

kukla konuşturmaktadır. Kukla birden arkasına döner ve karşıdaki ağaca doğru el sallar. Kukla ile 

Kamil arasında şu konuşmalar geçer: 

“-Şener, e kime el sallıyorsun sen? 

-Benim amcaoğluna. 

İyi de orda kimse yok ki? Sadece bir ağaç var.  

Sence bir zamanlar ben neydim? 

Tabii ki bir ağaç… (Herkes gülüşür)” (B47). 

Dolayısıyla çizgi filmin bölüm senaryolarının günümüzde yaşanabilen olaylar, sorunlar, duygular gibi 

birçok konudan esinlenerek kurgulandığını, bu kurgunun üzerinde düşünülerek konuların çeşitli 

yönleriyle, mizah unsurlarıyla da bezenerek ele alındığı anlaşılmaktadır.   

 

Eserin Çocuklara Düşünme Becerisi Kazandırmasına İlişkin Bulgular 

Rafadan Tayfa çizgi filminin çocuklara düşünme becerisi kazandırma ölçütünü büyük ölçüde 

karşıladığı görülmektedir. Bu başlıkta çocukların izledikleri çizgi filmden çıkarım yaparak 

düşünmelerini sağlamaya yönelik anlatımlar mevcuttur. Örneğin “İstiklal Marşı” isimli bölümde 

marşımızın ezberlendiğini, ancak sadece ezberlemenin yeterli olmayıp anlamını bilmenin de gerekli 

olduğu ana fikrinden yola çıkılarak iki kıtadaki tüm dizeler tek tek akıl yürütme yoluyla kahramanlar 

tarafından açıklanmıştır. 

“Sancak mı al diyor o ne demek? E işte korkmadan sancak al demek. Bana hiç mantıklı gelmedi… 

Anlamlı gelmez çünkü oradaki al almak anlamında değil kırmızı anlamında… Yani kırmızı sancak 

demek istiyor. Sancak da bayrak demek olduğuna göre kırmızı bayrak demek istiyor. Ama bayrak 

nasıl yüzecek anlamadım. Ne yüzmesi… Dalgalanma anlamında diyor onu…” şeklinde akıl 

yürütmelerle marşın anlamı açıklanmıştır. Böylelikle filmi izleyen çocuklar, karşılaştıkları metinleri ve 

olayları daha derinlemesine düşünmeye yönlendirilmektedir.  

Rafadan Tayfa çizgi filminde bir olayın birden çok kahramanın fikirlerinden yola çıkılarak ele alındığı 

görülmüş olup eserin farklı bakış açıları içermeyle ilgili ölçüte uygun olduğunu söylemek 

mümkündür. Örneğin “Kendini Onun Yerine Koy” isimli bölümde çizgi filmin kahramanları Türkçe 

bilmeyen göçmen bir çocukla karşılaşırlar. Kahramanlardan biri olan Hayri, göçmen çocuğu oyun 

alanının biraz ilerisinde oturması için uzaklaştırmaya çalışır. Ama çocuk bunu yanlış anlar korkarak 

uzaklaşır. Çocuklar bu konuyla ilgili kendi fikirlerini tek tek açıklarlar. Bölümde izleyicilerin 

göçmenleri farklı bakış açılarından anlamaya çalışmalarına yönelik bir anlatım vardır:  

“Ben başka ülkeye gitsem en azından derdimi anlatacak bir iki kelime öğrenirdim…” 

“Belki öğrenecek vakti bile olmadı…” 

Bambaşka bir ülkede bilmediğin bir dili konuşan insanların arasındasın. Kendini onun yerine koy 

Hayri abi…” 
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“Başka bir ülkede otobüstesin ve herkes sana tuhaf tuhaf bakıyor. Kimse seninle konuşmak istemiyor. 

“Ya da yol bulmaya çalışıyorsun ve adres sorduğun herkes sanki onlardan para falan isteyecekmişsin 

gibi seni görmezden geliyor.” (B106) 

 

Eserin Sanat Algısı Oluşturmasına İlişkin Bulgular 

Çizgi filmin incelenen bölümlerinde müzik, resim, sinema, gösteri sanatlarından biri olan halk 

oyunları gibi sanat dalları aracığıyla sanat algısı oluşturulmaya çalışılmıştır.  Örneğin “Grup Rafadan 

ve Ankaralı Ozan” isimli bölümlerde, müziğe yönelik bir sanat algısının oluşturulması amaçlanmıştır. 

Bölümlerde, müzikte kullanılan “vokal, vokalist, enstrüman, albüm, kayıt stüdyosu” gibi terimlerin 

anlamları vurgulanmış olup izleyicilerin müzik sanatın konusunda bilinçlenmesine yönelik anlatımlar 

mevcuttur. Ankaralı Ozan bölümünde saz çalan bir şarkıcı vardır ve Türk müziğine ilişkin ögeler yer 

almaktadır. Ayrıca bölümde müzik sözü yazılabilmesi için gerekli olan ilham kavramına da gönderme 

yapılmıştır: 

“İlhan Bazen hiç beklemediğiniz yerlerde karşınıza en saf ve temiz haliyle çıkıyor. Benim en zor 

anımda esin kaynağım oldunuz…” (B48) 

Yine Ankaralı Ozan isimli bölümde yöresel kıyafetleriyle misket havası oynayan folklor ekibi 

aracılığıyla halk oyunları da tanıtılmıştır.  

“İz peşinde” isimli bölümde ise resim sanatına bir gönderme yapılmış, yapılan resimlerle ilgili olarak 

“Sanatçı yorumlardan kaçınmaz.” (B27) cümlesi kullanılmış ve ressamlarının resimlerine kendi 

yorumlarını katabileceklerine dikkat çekilmiştir.  

 

Eserin İdeolojik Söylemlerden Uzak Olmasına İlişkin Bulgular 

Eserin incelenen hiç bir bölümünde ideolojik bir söyleme yer verilmediği tespit edilmiştir. Eserde 

herhangi bir siyasi düşüncenin, inanışın izlerini taşıyan ifadeler yer almamaktadır. 

 

SONUÇLAR 

Araştırmaya konu olan 2015 yılından bu yana TRT 1 televizyonunda yayımlanan “Rafadan Tayfa” 

isimli çizgi filmin 10 bölümünün estetik ölçütlere göre incelenmesinin ardından ulaşılan sonuçlar 

aşağıdaki gibidir: 

1. Rafadan Tayfa çizgi filminin incelemeye tabi tutulan tüm bölümleri çocukların gelişim düzeyine 

uygundur. Eser, izleyici kitlesi olan çocukların duyuşsal, bilişsel ve kişilik gelişimini 

desteklemektedir.  

2. İncelenen bölümlerin atasözü ve deyimler açısından oldukça güçlü olduğu, dilin açık, anlaşılır ve 

net olduğu tespit edilmiştir.  Ancak söz sanatlarına yer verilmediği, uyum, şiirsellik gibi ölçütlerin 

bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle eserin dilinin nitelikli olma ölçütünü kısmen sağladığını 

söylemek mümkündür. 

3. Eserin konusunun, kurgusunun niteliğine bakıldığında kurgunun çocuğu şaşırtacak sürprizler ve 

mizah unsurları içerdiği görülmektedir. Eser, yaşamla iç içe, gerçekçi, özgün özellikler taşımaktadır.  

4. Çocuğa düşünme becerisi kazandırma ölçütü açısından bakıldığında eserin çocuğu sorgulamaya 

yönlendirdiği, çocuğun yeni kelimeler, deyimler ve atasözlerini öğrenmesine katkı sunduğu, çocuğun 

çıkarımda bulunmasını ve sorgulama yapmasını sağladığı, çocukta merak duygusu uyandırdığı ve 

farklı bakış açıları kazandırdığı anlaşılmaktadır.   

5. Eser çocukta sanat algısı oluşturması ölçütü açısından değerlendirildiğinde eserin müzik, resim, 

görsel sanatlar, tiyatro gibi sanat dalları aracılığıyla bu ölçütü karşıladığı görülmektedir.  

6. Esere ideolojik söylemlerden uzak olma açısından bakıldığında bu ölçütü karşıladığı belirlenmiştir. 
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Alanyazında Rafadan Tayfa çizgi filminin, değerler (Sadioğlu vd. 2018; Şentürk ve Keskin, 2019; 

Kurudayıoğlu ve Şahin, 2020), halk bilimi unsurları (Aslan ve Yılar, 2019; Ertuğrul ve Yüzbaşıoğlu, 

2020), popüler kültür (Tozduman Yaralı ve Avcı, 2017), söz varlığı (Geçgel ve Terzioğlu, 2022) 

açılarından ele alındığı ve her bir alanda çizgi filmin çocukların gelişime uygun, onları bilişsel ve 

duyuşsal olarak zenginleştiren, dikkatlerini çekecek nitelikli bir eser olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. 

Bu araştırmada söz konusu çizgi film, yukarıdaki makalelerde incelenen konuların hepsini kapsayan 

çocuk edebiyatının estetik ölçütleri bağlamında değerlendirilmiş ve eserin çocuk gerçekliğine uygun 

olduğu, çocuk bakışını yansıttığı ve dolayısıyla çocuk edebiyatı açısından nitelikli olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. 
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ÖZET 

İngilizce öğretimine yaklaşım ve İngilizce öğretiminde kullanılan yöntemler dünyada yaşanan 

gelişmeler ile birlikte değişmektedir. Dijitalleşen dünya eğitim ortamlarında dijital materyallere 

gereksinim oluşturmaktadır. Bu çalışmada ilkokul 3. sınıf öğrencilerine yönelik 6. ünite olan My 

House (Benim evim) ile uyumlu dijital hikayeler hazırlanmış, öğrencilerin bu dijital materyaller 

aracılığıyla İngilizce öğrenmeleri amaçlanmıştır. Yapılan araştırma 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında 

Afyonkarahisar ilinin bir kasabasında bulunan ilkokulda öğrenim gören 3. sınıf öğrencileri ile 

tamamlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu sınıfta öğrenim gören 17 öğrenci oluşturmaktadır. 

Çalışma eylem araştırması olarak planlanmış olup eylem planları 4 hafta boyunca uygulanmış ve 

toplamda 8 dijital hikaye kullanılmıştır. Dijital hikayeler öğretmen tarafından uzman görüşü alınarak 

kazanımlara ve ünitelere uygun olarak hazırlanmıştır. Hazırlanan dijital hikayelerin merkezinde bir 

ana karakter vardır. Her hikaye ana karakter etrafında geçmektedir. Dijital hikayelerin senaryoları, 

arka planları ve seslendirmeleri öğretmen tarafından yapılmıştır. Ünitenin 7 dijital hikayesini öğretmen 

hazırlamış ve hikayeleri öğretmen seslendirmiştir. Ünitenin 8. dijital hikayesinin senaryosunu 

öğrenciler hazırlamıştır. Öğretmen öğrencilerin oluşturdukları senaryoyu dijital hikaye formatı haline 

getirmiştir. Dijital hikayeye dönüşen senaryonun seslendirmelerini öğrenciler sınıfta yapmıştır. Eylem 

planları sonrasında öğretmen ve öğrenci günlükleri ve öğretmen - öğrenci gözlem formları ile veriler 

toplanmıştır. Bunun yanı sıra uygulanan tüm eylem planları sonrasında öğrenciler ile odak grup 

görüşmesi yapılmıştır. Odak grup görüşmesi sırasında veri kaybını önlemek amacıyla öğrenciler ve 

velilerden izin alınarak ses kaydı yapılmıştır. Odak grup görüşmesinden alınan verilerin analizinde 

dijital hikayelerin İngilizce öğrenmeyi kolaylaştırdığı, eğlenceli hale getirdiği ve dijital hikayelerin 

öğrencilere İngilizce dersini daha çok sevdirdiği sonuçları ortaya çıkmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Eylem planları, Dijital hikayeler, İngilizce öğretimi, 3. Sınıf öğrencileri 

 

*Bu çalışma “ İlkokul 3. Sınıflarda İngilizce Öğretiminde Dijital Hikaye Kullanımı Üzerine Bir Araştırma” tezine dayalı 
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ABSTRACT 

The  approach to teaching English and the methods used in teaching English  are changing with the 

developments in the world.  The digitalizing world creates a need for digital materials in the 

classrooms. In this study, it was aimed to enable students to learn English through digital materials by 

preparing digital stories compatible with the 6th unit, My House, for 3rd grade students in primary 

school. The research was completed with 3rd grade students studying in a primary school in a town of 

Afyonkarahisar in  2021-2022 academic year. The study group of the research consists of 17 students 

studying in the classroom. The research was planned as action research, and the action plans were 

implemented for 4 weeks and 8 digital stories were used. Digital stories were prepared by the teacher 

in accordance with the objectives and units, taking expert opinion. There is a main character at the 

centre of the prepared digital stories. Each story takes place around the main character. The scenarios, 

backgrounds and voiceovers of the digital stories were made by the teacher. The teacher prepared 7 

digital stories for the unit and the stories were voiced by the teacher. The students prepared the 

scenario of the 8th digital story of the unit. The teacher brought the scenario created by the students 

into a digital story format. The students voiced the scenario, which turned into a digital story, in the 

classroom. After the action plans, data were collected with the teacher and student diaries and teacher-

student observation forms. In addition, after all the action plans were implemented, focus group 

interviews were conducted with the students. In order to prevent data loss during the focus group 

interview, the audio recording was made with the permission of the students and parents. In the 

analysis of the data obtained from the focus group interview, it was concluded that digital stories make 

learning English easier and more enjoyable and that digital stories make students like  English lesson 

more. 

Key Words: Action plans, Digital Stories, Teaching English, 3rd grade students 

 

GİRİŞ 

İnsan iletişim gereksinimi olan bir varlıktır. Bir ihtiyaç olan iletişimi dil aracılığıyla gerçekleştirir. 

TDK’ya göre dil “İnsanların düşündüklerini ve duyduklarını bildirmek için kelimelerle veya işaretlerle 

anlaşma, lisan.” anlamına gelmektedir (www.tdk.gov.tr). İnsanlar iletişim kurarken kendi anadilini 

kullanmaktadırlar. Ancak dünyada yaşanan teknolojik gelişmeler, internet kullanımı ve en önemlisi 

küreselleşme nedeniyle iletişim yalnızca anadil ile sağlanamamaktadır. İnsanların kendi anadili 

yanında dünyadaki insanlarla iletişim kurabileceği ortak bir dil ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. İngilizce 

yabancı dil olarak tüm dünyada ortak bir dil olarak kullanılmaktadır. Dünyada yaşanan tüm gelişmeler 

de bu kanıya adeta katkıda bulunarak İngilizce’nin uluslararası bir dil olmasında yerini 

sağlamlaştırmıştır. 

İngilizce’nin dünyada ortak bir dil olarak kullanılması ülkelerin eğitim politikalarında da kendini 

göstermiştir. Dünya ile iletişim kurabilecek, dünya vatandaşı olabilecek bireyler yetiştirmek eğitim 

politikalarında önemli yer bulmuştur. Türkiye’de de İngilizce’ye verilen önem giderek artmıştır. 

Özellikle 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında 4+4+4 eğitim sistemine geçilmesi ve ilkokula başlama 

yaşının değişmesiyle İngilizce dersleri ilkokul 2. Sınıftan itibaren programda yer almıştır (Bayyurt, 

2013). İngilizce öğrenmeye başlamada erken yaş kriteri göz önüne alınırken; İngilizce öğretimine 

yaklaşımlardaki değişimlere de dikkat edilmiştir.  

Bugüne kadar yabancı dil öğretiminde farklı yöntem-teknikler kullanılmıştır. Bunlardan en eskisi 

çeviri metotu olmakla birlikte fiziksel hareketin veya iletişimin önemli olduğu değişik yaklaşımlar 

kullanılagelmiştir. Teknoloji ve internetin gelişmesi ve hayatımızda önemli bir yer edinmesinin 

ardından yabancı dil öğretimine yaklaşımda da değişmenin olması ya da dil öğretiminde teknolojiden 

faydalanılması kaçınılmaz olmuştur. Kessler’e (2018) göre teknolojinin bu denli gelişmesi, 

yaygınlaşan teknoloji trendleri, yapay zeka gibi teknolojinin hayatımızda öneminin giderek artmasıyla 

birlikte teknolojinin sınıflarda yer almaması oldukça eksik bir detay olmaktadır. Sınıflarda yabancı dil 

öğretiminde teknolojinin kullanılması öğretmenin yerini alan ya da öğretmenin etkisini ortadan 
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kaldıran bir etmen değil dil öğretiminde öğretmene her öğrencisine ulaşma imkanı veren bir araçtır. 

Öğretmene dil öğretiminde teknoloji aracılığı ile çok fazla kaynağa ulaşabilme imkanı verir 

(Hoopingarner, 2009). Eğitimde teknoloji kullanımı ya da teknolojiyi eğitimin içinde harmanlamak 

çağdaş öğretim yöntemi olarak adlandırılmaktadır. Eğitimde teknoloji kullanımı uygun teknoloji 

süreçlerini veya kaynaklarını öğrenmeyi kolaylaştırma ve geliştirme amacıyla kullanmadır (Richey, 

2008). Dijital hikayeler ise yabancı dil öğretiminde teknolojiden yararlanılarak kullanılan 

yöntemlerden bir tanesidir.  

Dijital hikayeler teknolojinin faydalı yönlerini kullanabilmek için geliştirilen geleneksel hikaye ve 

teknolojik halinin bir araya getirildiği teknoloji uygulamasıdır (Robin, 2008; (Gregori-Signes, 2008). 

Dijital hikayeler öğrencilere görsel-işitsel olarak hitap ettiğinden dolayı geleneksel hikaye 

anlatımından sıyrılarak şu an yaşadığımız dünyaya hitap edecek şekle dönüştürülmüş uygulamadır 

(Turgut ve Kışla, 2015; Tabak, 2017). Dijital hikaye uygulaması sınıf ortamında teknolojiyi 

kullanabilme kolaylığı sağlarken aynı zamanda hem öğretmene hem de öğrencilere kendi hikayelerini 

oluşturabilme imkanı sunmaktadır.  

Türkiye’de İngilizce yabancı dil olduğundan dolayı dili öğrenmekte zorluklar yaşanmaktadır. 

Öğrenciler dört temel beceri olan okuma-yazma-dinleme-konuşmada zorluklar yaşamakta ya da 

iletişim kurmak istememektedirler. Araştırmacının görev yaptığı okulda da öğrencilerde benzer 

sorunlar görülmüştür. Gözlemlenen problem durumu dijital hikayeler aracılığı ile düzeltilmesi 

amaçlanmıştır. Ayrıca ilkokul 3. Sınıfta dijital hikayeler aracılığıyla İngilizce öğretiminde dijital 

hikayelerin kullanımı araştırılacaktır. Araştırmanın problem cümlesi olarak “İlkokul 3. sınıflarda 

dijital hikayeler aracılığıyla İngilizce öğretilebilir mi?” olarak belirlenmiştir. Aynı zamanda aşağıdaki 

alt problemlere de cevap aranılacaktır. 

1-İlkokul 3. Sınıfta dijital hikaye kullanımı İngilizce öğretiminde kullanılışlı mıdır? 

2-İlkokul 3. Sınıfta dijital hikaye kullanımı İngilizce öğrenimini kolaylaştırmakta mıdır? 

3-İlkokul 3. Sınıfta dijital hikaye kullanımı öğrencilerin İngilizce dersini sevmesini sağlamakta mıdır? 

 

YÖNTEM 

Araştırma Deseni 

Yapılan çalışma nitel araştırma desenlerinden biri olan eylem araştırması ile yürütülmüştür. Eylem 

araştırmasının öncelikli amacı uygulamayı iyileştirmedir. Uygulamayı yapan kişiler araştırma 

sürecinin içindedir, uygulama gerçek bir ortam içinde yürütülür ve elde edilen çözümler uygulamaya 

doğrudan aktarılır (Aksoy, 2003). Eylem araştırması, öğretmenin öğretme sürecinde sınıf içinde 

yaşadığı sorunların çözümüne yönelik işlemlerin bir yansıması olarak da ifade edilebilir (Ocak ve 

Akkaş Baysal, 2020). Eylem araştırması, araştırma ile uygulamayı bir araya getiren ve araştırma 

sonuçlarının uygulamaya aktarılmasını kolaylaştıran bir araştırma yaklaşımıdır (Yıldırım ve Şimşek, 

2018). Eylem araştırması araştırılan durumun içinde ve bu durumla doğrudan ilgili bulunan kişiler 

tarafından yapılan geliştirme ve iyileştirme odaklı bir araştırma desenidir (Büyüköztürk, Kılıç 

Çakmak, Akgün, Karadeniz, Demirel, 2020).  

Araştırma, araştırmacı (öğretmen) tarafından sınıf içinde gözlemlediği problemin çözümüne ve 

durumun iyileştirilmesine yönelik olarak planlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Afyonkarahisar 

ili Salar kasabasında bir ilkokulda bulunan sınıf mevcudu 17 olan 3. Sınıf öğrencileri oluşturmaktadır.  

Uygulanan eylem planları sonrasında öğretmen ve öğrenci günlükleri tutulmuştur. Öğrencilerden 

uygulanan yöntemle ilgili düşüncelerini günlüklere yazmaları istenmiştir. Öğretmen ise uygulama 

sonrasında ders sırasında yaşadıklarını, karşılaştıkları zorlukları ve çözüm yollarını, eylem planını 

genel hatlarıyla kendi bakış açısından öğretmen günlüklerinde belirtmiştir. Öğretmen eylem planları 

bittiğinde öğrencilerle odak grup görüşmesi yaparak öğrencilerden eylem planları hakkında görüşlerini 

almıştır. Öğretmen, odak grup görüşmesinde uzman görüşüne başvurularak hazırlanmış yarı 

yapılandırılmış görüşme sorularını öğrencilere sormuştur.  



6th INTERNATIONAL EDUCATION AND INNOVATIVE SCIENCES CONGRESS 

(November 24-25, 2022 / Burdur Mehmet Akif Ersoy University) 
 

970 

VERİ TOPLAMA VE ANALİZ 

Eylem planları uygulama sırasında veri toplama yöntemleri olarak öğrenci- öğretmen günlükleri 

kullanılmış; eylem planları sonrasında ise odak grup görüşmesi yapılmıştır. Uygulanan eylem planları 

sonrasında öğrencilerden eylem planları hakkında görüşlerini yazmaları istenmiştir. Aynı şekilde 

öğretmen de uygulama sırasında gözlemlediklerini not alarak daha sonrasında tüm deneyimlerini 

öğretmen günlüklerinde belirtmiştir. Gerekli düzeltmeleri de öğretmen günlüklerine not ederek sonraki 

eylem planında nasıl bir yol alacağının haritasını da çıkartmıştır. Uygulanan eylem planları sonrasında 

eylem planı uygulanan sınıftaki öğrenciler ile odak grup görüşmesi yapılmıştır. Uzman görüşü 

alınarak hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme soruları öğrencilere sorulmuştur. Öğrenci ve 

velilerinden izin alınarak öğrencilerin verdikleri cevaplar kayıt altına alınmıştır. Gerçekleştirilen odak 

grup görüşmesinin analizi içerik analizi ile yapılmıştır. 

 

UYGULAMA 

Araştırmacı oluşturduğu 8 dijital hikayeyi 4 eylem planı olarak uygulamıştır. 

1.EYLEM PLANI 

Eylem planı uygulanan sınıfta İngilizce ders kitabından 6. Ünite olan My House (Benim evim) ünitesi 

bitirilmişti. Öğretmen öğrencilerine ünite kazanımlarını ve kelimelerini tekrar etmelerini ve 

pekiştirmelerini sağlayacak ünite ile ilgili dijital hikayeler hazırlamıştır. 1. Eylem planında 2 tane 

dijital hikaye bulunmaktadır. Öğretmen ilk derste My House ünitesi ile sorular sorup öğrencilerin neler 

hatırladığını ve sınıfın genel durumunu gözlemlemek istemiştir. Sorduğu kelimelerden sınıfın genel 

olarak hatırlayamadığı veya sorulan sorulardan cevap verilemeyenleri diğer dijital hikayelerin 

senaryosunda kullanmak üzere not almıştır. Öğretmen akıllı tahtadan dijital hikaye oluşturduğu 

“storyjumper” uygulamasını açarak ilk hikayeyi öğrencilerine göstermiştir. Öğrenciler hikayenin 

karakterini, arka planını ve senaryoyu çok beğendikleri ifade etmişlerdir. Ayrıca öğrenciler dijital 

hikayede bulunan karakterin konuşmalarını öğretmenlerinin seslendirdiklerini öğrenince ilk olarak 

şaşırmışlardır. Ancak karakterin öğretmenlerinin seslendirmesi onlara daha sonra çok eğlenceli 

gelmeye başlamıştır. İlk dijital hikayede öğretmen sınıftaki öğrencilerin genel olarak bileceği kelime 

ve cümle yapıları kullanmıştır. Öğretmen tarafından dijital hikayenin her sayfasında seslendirme 

bittikten sonra konuşan karakterin ne söylediğini öğrencilere sorulmuştur. İlk dijital hikaye bittikten 

sonra öğretmen öğrencilere dijital hikaye ile neler hatırladıkları İngilizce olarak söylemelerini teşvik 

etmiştir. 

İkinci derste öğretmen tarafından hazırlanan diğer dijital hikayeye geçilmiştir. Ancak hikayeye 

başlamadan önce birkaç tane öğrenciye birinci hikayede ne olduğu sorularak devam niteliğinde olan 

ikinci hikayeye hazırlık yapılmıştır. İkinci hikayede de birinci hikayedeki karakter ve karakterin 

yaşadığı ev aynısıdır. Karakterin, karakterin yaşadığı ev ve hikayenin birinci hikayenin devam 

niteliğinde olması öğrencilerin hoşuna gitmiştir. İkinci hikayede de birinci hikayede olduğu gibi 

karakterin konuşması bittikten sonra o karakterin ne söylediği öğrenciler tarafından ifade edilmiştir. 

Hikaye tamamlandıktan sonra öğretmen tekrardan birinci hikayede olduğu gibi ikinci hikayeden neler 

hatırladıklarını öğrencilere sormuş ve öğrencileri cevap vermeleri için teşvik etmişlerdir. Öğretmen 

öğrencilerin hatırlayamadıkları kelimeleri bir sonraki hikayenin senaryosunda kullanmak üzere not 

almıştır. 

2.EYLEM PLANI 

İkinci eylem planında birinci eylem planında olduğu gibi yine iki dijital hikaye hazırlanmıştır. 

Öğretmen aynı karakteri ve arka planını kullanarak hikayeleri devam ettirmeye çalışmıştır. İkinci 

eylem planında karakterlerin cümleleri birinci eylem planındaki cümlelerden biraz daha uzun olacak 

şekilde hazırlanmıştır. Karakterlerin cümlelerinde birinci eylem planında öğrencilerin hatırlamakta 

zorlandıkları kelimeler de özellikle seçilerek hikayelere eklenmiştir. Hikayelerde “My House” 

ünitesinde geçen “in –on- under” edatları birinci eylem planındaki hikayelerde de olduğu gibi 

görsellerle de desteklenerek dijital hikayelere eklenmiştir. Ayrıca “Where (nerede)” sorusu da 

hikayede karakterler tarafından sürekli sorularak “in-on-under” kullanılarak cevap verilmiştir. 
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Hazırlanan dijital hikayede hikayenin ana karakteri olan  “Tom” yine merkezde olacak şekilde bu kez 

Tom’un ailesi ve evcil hayvanları da tanıtılmıştır. Öğretmen üçüncü dijital hikayeye geçmeden önce 

öğrencilere ikinci hikayede neler olduğunu sorarak bir hatırlatma yapmıştır. Üçüncü hikayede de yine 

karakterlerin konuşması bittikten sonra öğrencilere söz hakkı verilerek karakterlerin neler 

söylediklerini ifade etmelerine izin verilmiştir. Hikaye tamamlandıktan sonra öğretmen bir sonraki 

hikayede true- false (doğru-yanlış) etkinliği olduğundan tahtaya hikaye ile ilgili doğru ve yanlış 

cümleler yazmıştır. Söz almak isteyen öğrencilere fırsat verilerek etkinlik tamamlanmıştır. 

İkinci derste dördüncü dijital hikaye kullanılmıştır. Öğretmen üçüncü hikayeyi kısaca hatırlattıktan 

sonra dördüncü hikayeyi akıllı tahtada açmıştır. Dördüncü hikayede de bu kez öğretmen her bir 

sayfada değil iki sayfanın tamamını karakterler konuşmasını bitirdikten sonra öğrencilere sormuştur. 

Akıllı tahtada hikayenin iki sayfası gözüktüğünden dolayı  sorular ve verilen cevapların anlam 

bütünlüğü bozulmasın diye bu şekilde ilerlemiştir. Dördüncü hikayenin sonunda verilen True- False 

(Doğru –Yanlış ) etkinliği yapılarak hikayenin anlaşılıp anlaşılmadığı belirlenmek istenmiştir. 

Öğrenciler true-false etkinliğinin dijital hikayenin sonunda olmasını akıllı tahtaya yazılmasından daha 

çok beğenmişlerdir. Öğretmen true-false etkinliğinde ve dijital hikayenin senaryosunda öğrencilerin 

hatırlamakta zorlandıklarını yine not ederek bir sonraki hikayede kullanma kararı almıştır. Aynı 

şekilde öğretmen uzman görüşü de alarak true-false etkinliklerinin her hikayenin sonuna eklemeyi 

uygun görmüştür. 

3.EYLEM PLANI 

3. Eylem planında da 2 dijital hikaye kullanılmıştır. 3. Eylem planının ilk hikayesinde diğer eylem 

planlarında kullanılan hikayelere destek olacak ve öğrenilenleri pekiştirecek şekilde hazırlanmıştır. 

Hikayenin ana karakteri Tom yine merkezde olacak şekilde yer almıştır. Tom bu hikayede aile 

bireylerini ve evcil hayvanlarının yerini “Where” (nerede) ile devamlı sorarak karşısındaki kişinin “in 

the kitchen (mutfakta)”, “in the garden (bahçede)” cevap vermesini sağlamıştır. Tom aynı zamanda 

evin içinde bulunan eşyaların da nerede olduğunu sorarak öğrencilere genel bir tekrar sağlamıştır. 

Öğretmen hikayenin sonuna diğer hikayelerde olduğu gibi True-False (doğru-yanlış) etkinliği 

ekleyerek öğrencilerin katılımını gerçekleştirmiştir. 

Bu eylem planında kullanılan diğer dijital hikayede ise ünite kazanımlarından olan “have got- haven’t 

got (sahip olmak/olmamak)” kullanılmıştır. Tom evin bölümlerinde yer alan veya yer almayan eşyaları 

have got-haven’t got cümleleri ile anlatmıştır. Tom aile bireylerine de sorular sorarak onların sahip 

olduğu ya da olmadığı eşyalarla ilgili cevaplar vermesini sağlamıştır. Öğretmen bu dijital hikayede her 

sayfada bu kazanıma dikkat ederek Tom karakteri üzerinden öğrencilere bu kazanımı kazandırmayı 

hedeflemiştir. Hikayenin sonunda True-False etkinliği yapılarak öğrencilerin katılımı hedeflenmiştir. 

4. EYLEM PLANI 

Son eylem planı olan 4. Eylem planında da 2 dijital hikaye kullanılmıştır. Bundan önceki dijital 

hikayede “have got /haven’t got” yapısının he/ she/ it öznesi ile kullanılan “has got/hasn’t got” 

kullanımına dikkat çekmek amacıyla hazırlanmıştır. Burada Tom ve arkadaşı aile bireylerinin sahip 

olup olmadıkları şeyler hakkında sorular sormakta ve birbirlerine cevap vermektedirler.  Sorularda 

ünitenin kazanımı olan renk, şekil özellikleri de dikkate alınarak sorular içine yerleştirilmiştir. Aynı 

zamanda hikayenin içinde “have got/haven’t got” ve “has got/hasn’t got” aynı sayfada yer alarak 

öğrencilerin bu yapıların kullanım farklılığına dikkat çekilmek istenmiştir. Hikayenin sonunda ise true 

–false (doğru-yanlış) etkinliği yapılarak öğrencilerin öğrendikleri pekiştirilmek istenmiştir. 

Eylem planının son dijital hikayesi olan 8. Hikayesini öğrenciler oluşturmuştur. Öğretmen sınıfı 

gruplara ayırarak aslında istasyon tekniği şeklinde bir hikayenin oluşturulmasını sağlamıştır. Grup 

içindeki öğrencilerin birbirine yardım etmesini takıldıkları yerlerde ise öğretmen öğrencilerin İngilizce 

cümleler kurmasına ipucu vererek yardımcı olmuştur. Öğretmen daha sonra bu senaryo taslağını dijital 

hikaye formatına getirmiştir. Ancak bu kez seslendirmeyi kendisi değil sınıfta öğrencilerin yapmasını 

sağlamıştır. Gönüllülük esasına göre seslendirmeyi öğrencilere bıraksa da süreç içerisinde katılmak 

istemeyen çekinen öğrenciler de seslendirmeye dahil olarak dijital hikayeyi tamamlamışlardır. 

Öğrenciler 4. Eylem planının son dijital hikayesinde baştan sona aktif olduklarından dolayı oldukça 

eğlenmişlerdir. 
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BULGULAR 

Uygulanan eylem planlarının ardından öğrencilerle odak grup görüşmesi yapılmıştır. Sınıfta 17 

öğrenci bulunduğundan dolayı öğrenciler 6-6-5 kişi olacak şekilde gruplanmıştır. Odak grup 

görüşmesi sırasında veri kaybını önlemek amacıyla odak grup görüşmesi öncesi veliler ve 

öğrencilerden yazılı olarak izin alınmıştır. Öğrencilere çalışma raporunda isimlerinin yer almayacağı, 

isimlerinin yerine Ö1, Ö2, Ö3….. şeklinde kodlar kullanılacağı belirtilmiştir. Odak grup görüşmesi 

sonrası veriler yazıya aktarılmıştır. Elde edilen ham veriler içerik analizine tabi tutularak kod ve 

temaya ayrılmıştır. Miles ve Huberman’ın (1994) uyum formülüne başvurulmuştur. Miles ve 

Huberman‘a (1994) göre uyum formülü iyi bir güvenirlik kontrolüdür. Odak grup görüşmesinin içerik 

analizinden elde edilen kod ve temalar başka bir gözlemci tarafından elde edilen kod ve temalarla 

karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma sonrasında iki araştırmacının arasındaki uyum  (Güvenirlik=Görüş 

birliği/ Görüş birliği + Görüş ayrılığı x100) yüzde 98 olarak çıkmıştır. Odak grup görüşmesi sonrası 

yapılan analizde kodlar 3 tema altında toplanmıştır. Temalar şu şekildedir: 

 

1-İngilizce öğrenmeyi kolaylaştırma 

Bu tema altında dijital hikayelerin “ kelime pekiştirmeye katkısı, İngilizce okumayı ve yazmayı 

kolaylaştırması” kodları bulunmuştur. 

Öğrenciler dijital hikayelerin İngilizce kelime öğrenmeyi kolaylaştırması ve pekiştirmesinin üzerinde 

oldukça durmuşlardır. Öğrencilerin görüşleri aşağıdaki gibidir. 

Öğrenci 1:”Dijital hikaye öğrenemediğimiz kelimeleri tekrarlayarak pekiştirmemizi sağladı.” 

Öğrenci 4: “Dijital hikayeler İngilizce kitap okumamı sağladı bir de okuma ve yazmamı 

kolaylaştırdı.” 

Öğrenci 5: “İngilizceyi  daha iyi öğrenmemi sağladı.“ 

 

2-İngilizce öğrenmeyi eğlenceli hale getirme  

Bu tema altında dijital hikayelerin “İngilizce öğrenmeyi eğlenceli hale getirdiği, öğrenmeyi eğlenceli 

bir şekilde sağladığı” kodlarına rastlanılmıştır. 

Öğrenci 5:”Dijital hikaye güzel oluyor eğlenceli oluyor ve İngilizcemizi de geliştiriyor.” 

3-Öğrencilerin İngilizce dersini  sevmesi 

Bu tema altında “İngilizce dersinin eğlenceli olması, İngilizce dersini daha çok sevme, İngilizce 

dersinde eğlenme” gibi kodlar bulunmuştur. 

Öğrenci 4: “İngilizce dersi güzel geçiyor. Dijital hikaye sayesinde güzel okuyabiliyorum.” 

Öğrenci 6: “İngilizce dersini daha çok sevmeye başladım. Ders eğlenceli geçiyor.” 

 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

İngilizce öğrenmeyi kolaylaştırma

İngilizce öğrenmeyi eğlenceli hale getirme

Öğrencilerin İngilizce dersini  sevmesi
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Farklı yöntemlerle İngilizce öğretimi üzerine çalışmalar alanyazında bulunmaktadır. Teknoloji 

geliştikçe İngilizce öğretimi ile farklı yöntemler de denenmektedir. Dijital hikaye ile İngilizce öğretimi 

de teknolojinin sunduğu olanaklardan yalnızca bir tanesidir. Bu yapılan eylem çalışmasında ilkokul 3. 

Sınıflarda dijital hikaye kullanımı ile İngilizce öğretmek amaçlanmıştır. Yapılan çalışmada toplamda 8 

dijital hikaye kullanılarak 4 eylem planı uygulanmıştır. Eylem planları sonrasında öğrenciler ile odak 

grup görüşmesi yapılmıştır. Görüşmeden önce öğrenciler ve velilerinden izin alınarak görüşme kayıt 

altına alınmıştır. Görüşme sonrasında ham verilere içerik analizi yapılarak üç tema elde edilmiştir.  Bu 

temalar “İngilizce öğrenmeyi kolaylaştırma, İngilizce öğrenmeyi eğlenceli hale getirme, Öğrencilerin 

İngilizce dersini sevmesi” olmak üzere 3 başlık altında toplanmıştır. 

Dijital hikayelerin İlkokul 3. Sınıfta İngilizce öğretimi sırasında İngilizce öğrenmeyi kolaylaştırdığı, 

İngilizce öğrenmeyi eğlenceli hale getirdiği ve eğlenceli olmasından dolayı da öğrencilerin İngilizce 

dersini sevmesini sağladığı gözlemlenmiştir. 

Yapılan çalışmanın bulgularını destekleyici nitelikteki çalışmalara alanyazında rastlanılmaktadır. 

Dijital hikayeler İngilizce öğretiminde kullanıldığı gibi yabancılara Türkçe öğretiminde ve Türkçe 

yazma ve okuma becerisinin geliştirilmesinde de kullanılmaktadır. Çıralı (2014) çalışmasında ilkokul 

2. Sınıf öğrencileriyle yaptığı çalışmasında dijital hikayenin görsel hafızayı ve yazma becerisini 

geliştirdiğini belirtirken, Türe Köse (2019) ise okul öncesi çocuklarıyla yaptığı çalışmasında dijital 

hikayenin okul öncesi çocuklarının dinleme becerisine katkı sağladığı göstermiştir. Yamaç (2015) 

doktora tezinde dijital hikayelerin ilkokul 3. Sınıf öğrencilerinin yazma becerilerinin gelişmesindeki 

etkisini ortaya koymuştur. Akdoğan ( 2020) çalışmasında üniversite hazırlık sınıfında okuyan 

öğrencilerin dijital hikayeler aracılığıyla İngilizce kelime dağarcıklarının ve yazma becerisinin 

geliştiğini gösterirken, Çokyaman ve Çelebi (2021) İngilizce derslerinde dijital hikaye kullanılan 

ortaokul 6. Sınıf öğrencilerinin akademik başarılarının arttığını çalışmalarında belirtmişlerdir. Tatlı ve 

Arzugül Aksoy (2015) yabancı diller yüksek okul hazırlık sınıfındaki öğrenciler ile yaptıkları 

çalışmalarında dijital hikayeler ile kendi hikayelerini oluşturan öğrencilerin yabancı dilde kendilerini 

daha rahat ifade etmeye başladıkları süreç içinde gözlemlendiğini ifade etmişlerdir. Normann, (2011) 

doktora tezinde dijital hikayenin ikinci dil (İngilizce) öğretiminde faydasından bahsederken aynı 

zamanda öğrencilerin motivasyonunu da yükselttiğini ifade etmiştir. Somdee ve Suppasetseree  (2013) 

yaptıkları çalışmalarında dijital hikaye kullanımının Taylandlı üniversite öğrencilerinin İngilizce 

konuşma becerilerini geliştirdiğini gözlemlemişlerdir. Verdugo ve Belmonte (2007) çalışmalarında 

dijital hikayeler kullanılarak küçük yaş grubu İspanyol öğrencilerin İngilizce dinleme ve anlama 

becerilerinin geliştiğini ifade etmişlerdir. 

Sonuç olarak araştırmanın bulgularından elde edilen sonuçlara dayanılarak dijital hikayeler aracılığıyla 

ilkokul düzeyindeki öğrencilere İngilizce öğretilebilir. Dijital hikayelerin İngilizce  öğretiminde 

kolaylaştırıcı bir rolünün bulunduğu ve öğrenilen kelimelerin pekiştirilmesini sağladığı, İngilizce 

okuma ve yazmayı kolaylaştırdığı ve tüm bunları eğlenceli bir şekilde sağladığı sonucuna varılabilir. 

Ancak araştırmanın sınırlılıkları çerçevesinden değerlendirilirse dijital hikayelerin ve eylem 

planlarının sınırlı olduğu göz önünde bulundurulmalıdır.  
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ÖZET  

Eğitim sisteminin en önemli ögelerinden biri öğretmenlerdir. Öğretmenler öğretim programlarını 

hayata geçiren eğitim sisteminin en vazgeçilmez yapıtaşıdır. Öğretim programları öğretmenlere 

öğretim sürecinde kılavuz olmaktadır. Öğretmenler öğretim programlarını sınıfa yansıtarak eğitim- 

öğretim sürecini planlamada, hedeflere uygun içerik, materyal oluşturmada, ölçme ve değerlendirme 

süreçlerinde öğretim programlarından yararlanmaktadırlar. Öğretmenlerin program okuryazarı olması 

öğretim programının hedeflerini ve program içeriğini anlamada, öğretme öğrenme sürecini 

planlamada, ölçme ve değerlendirme aşamalarında oldukça önemlidir. Öğretim programını 

uygulamada programı pratiğe aktarmada en yetkili ve en sorumlu kişiler öğretmenlerdir. Bu sebepten 

dolayı bu araştırmada öğretmenlerin program okuryazarlık düzeyleri araştırılmak ve öğretmenlerin 

program okuryazarlık düzeyleri cinsiyet, yaş, hizmet yılı ve çalışılan okul türü değişkenlerine göre 

incelenmek istenmiştir. Yapılan araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmaya Afyonkarahisar 

ilinde görev yapan 237 öğretmen katılmıştır. Araştırmada kullanılan veriler Akyıldız (2020) tarafından 

geliştirilen “Program Okuryazarlığı Ölçeği” ile toplanmıştır. Araştırmada kullanılan “Program 

Okuryazarlık Ölçeği” kullanılmadan önce ölçeği geliştiren kişiden araştırma için gerekli izin 

alınmıştır. Program Okuryazarlık Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmış ve Cronbach 

Alpha katsayısı 0.97 olarak hesaplanmıştır. Ölçek toplamda 36 maddeden ve 4 alt boyuttan 

oluşmaktadır. Bu 4 alt boyut ise  “Program Hedefi”, “Program İçeriği” “Öğrenme-Öğretme Süreci ve 

“Ölçme ve Değerlendirme” bölümlerinden oluşmaktadır. “Program Okuryazarlık Ölçeği” 

öğretmenlere sanal ortamda gönderilmiş ve veriler öğretmenlerden sanal ortamda toplanmıştır. 

Öğretmenlerden toplanan verilere bilgisayar ortamında gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Elde edilen 

veriler bilgisayar ortamında analiz edilmiştir. Toplanan verilere ilk olarak normallik testi 

uygulandıktan sonra cinsiyet değişkeni için bağımsız örneklem T testi ve diğer değişkenler için tek 

yönlü ANOVA testi uygulanmıştır. Araştırma sonunda öğretmenlerin cinsiyet, yaş, hizmet yılı ve 

çalıştığı okul türü değişkenleri ile program okuryazarlık düzeyi arasında anlamlı bir fark elde 

edilmemiştir. Öğretmenlerin öğretim programını anlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarında 

yeterli ve yetkin oldukları ve program okuryazarı oldukları sonucu elde edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Program Okuryazarlığı Ölçeği, Program Okuryazarlığı, Öğretim Programı, 

Öğretmenler 
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ABSTRACT 

One of the most important elements of the education system is teachers. Teachers are the most 

indispensable part of the education system that they  implement the curriculum. The curriculum guides 

teachers in teaching process. By reflecting the curriculum in the classroom, teachers benefit from the 

curriculum in planning the education-teaching process, creating content and materials suitable for the 

objectives, and in assesment and evaluation processes. The curriculum literacy of the teachers is very 

important in understanding the objectives of the curriculum and the content of the curriculum, 

planning teaching-learning process, and assessment and evaluation processes. Teachers are the most 

authoritative and responsible people to implement the curriculum in practice. For this reason, in this 

study, it was aimed to investigate the curriculum literacy levels of the teachers and examine the 

curriculum literacy levels of the teachers according to the variables of gender, age, years of service 

and type of the school. The scanning model was used in the research. 237 teachers working in 

Afyonkarahisar  participated in the research. The data used in the research were collected with the 

"Program Literacy Scale" developed by Akyıldız (2020). Before using the "Program Literacy Scale", 

necessary permission was granted from the person who developed the scale. Validity and reliability 

studies of the Program Literacy Scale were carried out and the Cronbach Alpha coefficient was 

calculated as 0.97. The scale consists of 36 items and 4 sub-dimensions in total.  “Curriculum Goal”, 

“Curriculum,” “Teaching Process” and “Evaluation -Asssesment.”The “Program Literacy Scale” was 

delivered to the teachers in the virtual environment and the data were collected from the teachers in the 

virtual environment. Necessary arrangements were made by the computer for the data collected from 

the teachers. The obtained data were analyzed in the computer programme. First of al normality test 

was applied to the data. After that Independent Samples T test for gender variable and  ANOVA test 

for the other variables were applied. At the end of the research, no significant difference was found 

between the variables of teachers' gender, age, years of service and the type of school they work in, 

and the level of curriculum literacy. It was concluded that the teachers were competent in 

understanding, implementing the curriculum and in assesment process and they were curriculum 

literate. 

Key Words: Curriculum Literacy Scale, Curriculum Literacy, Curriculum, Teachers. 

    

GİRİŞ 

 Eğitim ve öğretim programları, eğitimin kalitesini tayin eden ve eğitimi yönlendiren bir nevi yol 

haritası görevi gören en gerekli unsurlardır. Bu unsurlar öğretmenlere eğitim –öğretim sürecinde 

kılavuz olmakta ve eğitimden istifade eden bireylerin istendik davranışlarını ortaya koymalarına 

yardımcı olmaktadır  (Bolat, 2014). Eğitim ve öğretim programı kavramları bir arada ya da 

çoğunlukla birbirinin yerine kullanılırlar. Eğitim programı; öğrenene okul içinde ve dışında planlanan 

faaliyetler aracılığıyla öğrenme yaşantıları sağlar. Öğretim programı ise okul içinde veya okul dışında 

öğrenenin kazanması amaçlanan bir dersle ilgili bütün faaliyetleri içeren yaşantılardır (Demirel, 2020). 

Eğitim programı öğretim programını da içine alan daha genel bir kavramdır. Modern program 

kurucusu Bobbit’e göre eğitim programı bireylerin yeteneklerini ortaya çıkartabilmek için gerekli olan 

planlı ya da plansız yaşantılar düzeneği ya da bireylerin gelişimi ve mükemmelleşmesi için gerekli 

olan planlı birtakım öğretim yaşantılarıdır (Bobbit, 1924, akt. Oral ve Yazar, 2017). Doll’a göre 

program, öğrenenlerin bir eğitim kurumunun desteğiyle bilgi ve anlayış kazandıkları; yeteneklerini 

geliştirdikleri; davranışlarını, tutumlarını, değerlerini değiştirdikleri resmi ve resmi olmayan bir içerik 

ve süreçtir. Başka bir deyişle program deneyimlerin tümüdür. Bu açıdan program yalnızca önceden 

belirlenen ve sunulan içerik değil; bireylerin öğrenci olarak katılabilecekleri, planlanmış veya 

planlanmamış aktiviteler olarak düşünülmektedir (curriculum development, assessment and 

evaluation). 
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Okuryazarlık nedir? 

Okuryazarlık kelime anlamı TDK’ya göre okuryazar olma durumudur (www.tdk.gov.tr.) 

Okuryazarlık, okuma ve yazma faaliyeti ile birlikte bireyin içinde yaşadığı dünyayı ve bu dünyanın 

içindeki nesneleri, olguları ve olayları algılaması, anlaması, yorumlaması ve sosyal hayatını oluşturan 

ilişkileri anlamlandırması ya da daha iyi bir ifadeyle anlam yüklemesi ile ilişkili bir kavramdır (Aşıcı, 

2009). Günümüzde okuryazarlık kavramı oldukça geniş bir şekilde ele alınmaktadır. Okuryazar olma 

durumu sadece okuma ve yazma eylemlerini içermez. 90’lı yıllardan itibaren “okuryazarlık” farklı bir 

anlam kazanmaya başlayarak bugünkü anlamına kavuşmuştur. Eğitsel olarak değerli olduğu düşünülen 

her bilginin okuryazarlık olarak düşünüldüğü bir noktaya gelmiştir. Öyle ki okuryazarlık artık  

“yetkinlik”, “yeterlilik” ve “işlevsel” olma durumuna işaret eden bir metafor olarak kullanılmaktadır 

(Lankshear, Knobel, 2006).  

Program okuryazarlığı kavramı, “program” ve “okuryazarlık” kelimelerinin bir araya gelmesiyle 

oluşan yetkinlik, yeterlilik içeren bir kavramdır. Program okuryazarlığı, programının anlaşılabilmesi, 

uygulamaya konulması ve değerlendirilme aşamalarında yapılması gerekenlerle ilgili yeterliliği 

belirtmektedir. Öğretmenin programı anlaması, uygulaması ve değerlendirme aşamasındaki yetkinliği 

program okuryazarlığı öz yeterlik algısı olarak belirtilir (Akyıldız, 2020). Öğretmenlerin program 

okuryazarı olması sadece programı okumalarını değil; programı okuyup, uygulamada yetkin ve yeterli 

olmalarını içermektedir. Öğretmenin program okuryazarlığında yetkin olması öğretim sürecini iyi 

planlamada ve anlamlı öğrenmeler gerçekleşmesinde etkilidir. Program okuryazar olan bir öğretmen 

hedefe uygun içerik oluşturulması, öğrenme ortamının kazanıma uygun olarak hazırlanması, uygun 

araç-gereç ve materyal seçimi, hedefe uygun ölçme yöntemlerinin seçilmesi vb. gibi eğitim sürecinin 

tüm önemli aşamalarında planlı, amaca yönelik bir yol izler. Bundan dolayı program uygulayıcıların 

yani öğretmenlerin programı anlaması, analiz etmesi başka bir deyişle programların öğrenme- öğretme 

sürecine yansıtılabilmesi için öğretmenlerin program okuryazarı olması önemli ve gereklidir. 

Bahsedildiği gibi öğretmenlerin iyi bir program okuryazarı olması, sınıf içindeki eğitim-öğretim 

durumlarının planlanmasında ve eğitim sürecinin amaca yönelik ilerlemesinde oldukça fayda 

sağlamaktadır. Program okuryazarı olmak programı genel olarak bir taslak dahilinde görmek ve daha 

sonra programı dersin amacına, kazanıma uygun olarak detaylı olarak anlamlandırmayı 

gerektirmektedir. Sınıfta anlamlı ve kalıcı öğrenmeler gerçekleştirmek, eğitim durumlarını 

düzenlemek programın öğretmen tarafından okunmasına, yorumlanmasına ve uygulanmasına bağlıdır.  

 

ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ 

Eğitim sistemini oluşturan ögeler öğretmenler, öğrenciler, veliler, okul yöneticileri ve program 

yapıcılar olsalar da sistemin içindeki en önemli öğelerden biri öğretmenlerdir. Programı okuyan, 

uygulayan, uyarlayanlar öğretmenler olduğu için bir öğretmenin program okuryazarı olması eğitim 

sisteminin sürecini ve dolayısıyla çıktılarını da etkileyecektir. Öğretim programının etkili, kapsamlı ve 

derinlikli hazırlanmış olmasının tek başına bir anlamı yoktur. Kahramanoğlu’nun  (2019) belirttiği gibi 

bir öğretim programı ne kadar zengin hazırlanırsa hazırlansın programı sınıfına yansıtacak olan 

öğretmenlerdir. Bir öğretmen programı nasıl algılıyor ya da nasıl okuyorsa bunun etkisi sınıfında 

kullandığı yöntemlere, materyallere de yansımaktadır. Başka bir deyişle öğretmenin programa hakim 

olması öğrencilerine neyi ve nasıl öğreteceğine yol göstermekte ve dolayısıyla da öğrencilerin kalıcı 

öğrenmeler gerçekleştirmesine katkı sağlamaktadır. Ayrıca eğitimin hedeflerine ulaşılmasında 

öğretmenlerin program okuryazarı olması oldukça önemlidir. Alanyazın tarandığında tüm eğitim 

kademelerinde çalışan öğretmenler ile yapılan program okuryazarlığı ile çalışmalara çok fazla 

rastlanılmamıştır. Yapılan araştırmada öğretmenlerin program okuryazarlığı yaş, cinsiyet, hizmet yılı 

ve çalışılan okul türüne göre incelenecektir. Dolayısıyla araştırmanın sonuçlarının alanyazına katkı 

sağlayacağı düşünülmektedir. 
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ARAŞTIRMANIN AMACI 

 Araştırmanın amacı, öğretmenlerin program okuryazarlığın çeşitli değişkenler açısından incelemektir. 

Araştırmadaki değişkenler cinsiyet, yaş, meslekteki hizmet yılı ve çalışılan okul türü olarak 

belirlenmiştir. Belirtilen değişkenlere göre öğretmenlerin program okuryazarlığında anlamlı bir 

farklılık olup olmadığı araştırılacaktır. 

 

Araştırma Problemi 

Bazı değişkenler açışından öğretmenlerin program okuryazarlığının düzeyleri arasında anlamlı bir 

farklılık var mıdır? 

Alt Problemler: 

1-Öğretmenlerin program okuryazarlık düzeyi cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık 

göstermekte midir? 

2- Öğretmenlerin program okuryazarlık düzeyi yaş değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermekte 

midir? 

3- Öğretmenlerin program okuryazarlık düzeyi meslekteki hizmet yılı değişkenine göre anlamlı bir 

farklılık göstermekte midir? 

4- Öğretmenlerin program okuryazarlık düzeyi çalıştığı okul türü değişkenine göre anlamlı bir farklılık 

göstermekte midir? 

 

YÖNTEM  

Araştırmada öğretmenlerin program okuryazarlığının çeşitli değişkenler açısından incelemek için 

betimsel araştırma modellerinden olan tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmada Afyonkarahisar 

ilinde tüm eğitim kademelerinde çalışan 237 öğretmene ulaşılmıştır. Program okuryazarlığı ölçeğinin 

kullanılarak evreni temsil edebilecek öğretmenlerden oluşan örneklemden veri toplanması 

araştırmanın tarama modeli olduğunu göstermektedir. 

 

Araştırma Evreni ve Örneklemi 

Öğretmenlerin program okuryazarlığının yaş, cinsiyet, meslekteki hizmet yılı ve çalıştığı okul türüne 

göre incelendiği araştırmanın örneklemini Afyonkarahisar ilinde çalışan 237 öğretmen 

oluşturmaktadır. Bu araştırmanın örneklemi basit seçkisiz örneklem ile belirlenmiştir. Araştırmada 

toplanan veriler Afyonkarahisar ilinde görev yapan öğretmenler ile sınırlıdır. 

 

Tablo 1.  

Örneklem Dağılımı 

   

Değişken Alt Grup f % 

 

Cinsiyet 

Kadın 159 67,1 

Erkek 78 32,9 

Toplam 237 100 

 20-25 14    5,9 
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Yaş 
25-30 43 18,1 

30-40 99 41,8 

40-50 52 21,9 

50 ve üzeri 29 12,2 

Toplam 237 100 

 

Mesleki Hizmet Yılı 

0-5 yıl 38 16,0 

5-10 yıl 73 30,8 

10-15 yıl 35 14,8 

15-25 yıl 55 23,2 

25 ve üzeri yıl 36 15,2 

Toplam 237 100 

 

Çalışılan Okul Türü 

Okul Öncesi 9 3,8 

İlkokul 81 34,2 

Ortaokul 62 26,2 

Lise 85 35,9 

Toplam 237 100 

 

VERİ TOPLAMA ARACI 

Öğretmenlerin program okuryazarlığının çeşitli değişkenler açısından incelendiği bu araştırmada 

Akyıldız (2020) tarafından geliştirilen “Program Okuryazarlığı Ölçeği” kullanılmıştır. “ Program 

Okuryazarlığı Ölçeğinde” toplam 36 madde ve ölçekte 4 alt boyut bulunmaktadır. Ölçeğin alt 

boyutları “Program hedefi”, “ Program içeriği”, “Öğrenme –öğretme süreci” ve “Ölçme ve 

Değerlendirme “dir. Ölçeğin cevap bölümünde 5 dereceli cevap seçeneği bulunmaktadır.  Ölçekteki 

maddeler  “ Her zaman “, “Çoğunlukla”, “Bazen “, “Nadiren”, “Hiçbir zaman” şeklinde 5’li likert 

olarak derecelendirilmiştir. Akyıldız (2020) ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı .97, olarak 

hesaplamıştır. Büyüköztürk’ e (2020) göre güvenirlik katsayısının.70 ve daha yüksek olması yeterlidir. 

Buna göre ölçeğin güvenilir olduğu söylenebilir. 
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VERİLERİN TOPLANMASI VE ANALİZİ 

 Araştırma kapsamında 237 öğretmene internetten üzerinden gönderilen anketler aracılığıyla 

ulaşılmıştır. Öğretmenlerden toplanan veriler bilgisayar ortamında analiz edilmiştir. Yorumlar verilere 

dayalı olarak alt değişkenler için ayrı ayrı yapılmıştır. Program okuryazarlığı ölçeği dört alt boyuttan 

oluşmaktadır. Bu alt boyutlar “Program hedefi”, “Program içeriği”, “Öğrenme – Öğretme süreci” ve 

“Ölçme ve Değerlendirme” dir.  Ölçekteki cevaplar “Her zaman=5”, “Çoğunlukla=4”, “Bazen=3”, “ 

Nadiren=2” ve “Hiçbir zaman=1 “ şeklinde bilgisayar ortamında kodlanmıştır.. Öğretmenlerin ölçek 

maddelerine verdikleri cevapların ortalaması alınmış ve bu ortalamalar aşağıda tabloda gösterilmiştir 

 

Tablo 2. 5’li Derecelendirme ölçeği 

Seçenekler Verilen Puanlar Puan Aralığı 

Hiçbir zaman 1 1.00-1.80 

Nadiren 2 1.81-2.60 

Bazen  3 2.61-3.40 

Çoğunlukla 4 3.41-4.20 

Her zaman 5 4.21-5.00 

 

 Verilerin analizine başlanmadan önce verilerin normal dağılım gösterip göstermediğine karar 

vermek için normallik testi yapılmıştır. Normallik testi uygulandıktan sonra verilerin normal bir 

dağılım gösterdiği görülmüştür. Öğretmenlerin program okuryazarlık düzeylerinin cinsiyet 

değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla Bağımsız 

Örneklemler T- Testi yapılmıştır. Bağımsız örneklem T- testleri iki farklı grubun ortalama değerleri 

kıyaslanmak istendiğinde kullanılır (Pallant, 2020). Öğretmenlerin program okuryazarlık düzeyinin 

cinsiyet, yaş, hizmet yılı ve çalışılan okul türü değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek için Tek Yönlü Anova Testi uygulanmıştır. Araştırmada tüm analizlerde  

.05 anlamlılık düzeyi baz alınmıştır. 

 

BULGULAR VE YORUMLAR 

 

Alt Problem 1: Öğretmenlerin program okuryazarlık düzeyi cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir 

farklılık göstermekte midir? 

Tablo 3. Cinsiyet Değişkenine Göre Yapılan T Testi Sonuçları 

Alt Boyutlar ve Genel Cinsiyet  N     X  S.S.     t      p 

Program Hedefi Kadın  

Erkek 

159 

78 

26,05 

25,57 

2,55 

2,99 
1,198 ,232 

Program İçeriği Kadın 

Erkek 

159 

78       

38,67 

37,58 

3,91 

4,61 
1,884 ,061 
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Öğrenme – Öğretme 

Süreci 

Kadın 

Erkek                                  

159  

78 

50,89 

50,16 

5,56 

7,73 ,834 ,405 

Ölçme ve Değerlendirme Kadın 

Erkek 

159 

78 

38,78 

38,92 

4,38 

5,28 
-,211 ,833 

Program Okuryazarlık 

Ölçeği 

Kadın 

Erkek 

159 

78 

154,38 

152,20 

14,54 

18,81 
,981 ,328 

p>,05       

 

Yapılan araştırmada cinsiyet değişkenlerden birisi olarak kabul edilmiş ve öğretmenlerden toplanan 

verilere göre cinsiyetin program okuryazarlığı düzeyinde anlamlı bir farklılık oluşturup oluşturmadığı 

incelenmiştir. Tablo 3 incelendiğinde öğretmenlerin program okuryazarlığı düzeyi ile cinsiyet 

değişkeni açısından anlamlı bir fark ortaya çıkmadığı görülmektedir. (p=0,328; p>0,05) Tüm alt 

boyutlarda sig değerleri >0,05 olduğu için anlamlı bir fark ortaya çıkmamıştır. 

Alt problem 2: Öğretmenlerin program okuryazarlık düzeyi yaş değişkenine göre anlamlı bir farklılık 

göstermekte midir? 

Tablo 4. Yaş Değişkenine Göre Yapılan Tek Yönlü ANOVA Sonuçları 

Alt Boyutlar ve Genel Yaş  N     X  S.S. f      p 

Program Hedefi 20-25 

25-30 

30-40 

40-50 

50+ 

14 

43 

99 

52 

29 

25,21 

25,34 

26,26 

25,90 

25,621 

1,84      

2,87 

2,521 

3,10 

2,62 

1,18 ,317 

Program İçeriği 20-25 

25-30 

30-40 

40-50 

50+ 

14 

43 

99 

52 

29 

36,42 

37,48 

38,79 

38,78 

37,96 

2,24 

3,71 

4,08 

4,70 

4,62 

1,70 ,151 

Öğrenme – Öğretme 

Süreci 

20-25 

25-30 

30-40 

40-50 

50+ 

14 

43 

99 

52 

29 

48,71 

49,23 

51,29 

51,59 

49,86 

2,99 

4,59 

5,68 

6,67 

10,05 

1,52 ,195 

Ölçme ve Değerlendirme 20-25 

25-30 

14 

43 

37,28 

37,79 

3,31 

4,52 
1,28 ,278 
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30-40 

40-50 

50+ 

99 

52 

29 

39,15 

39,48 

38,86 

4,30 

4,66 

6,41 

Program Okuryazarlık 

Ölçeği 

20-25 

25-30 

30-40 

40-50 

50+ 

14 

43 

99 

52 

29 

47,64 

149,76 

155,50 

155,776 

152,31 

8,71 

13,72 

14,58 

17,49 

22,19 

1,74 ,141 

p>,05       

 

Öğretmenlerin program okuryazarlığının yaş değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediğini incelemek için verilere tek yönlü ANOVA testi yapılmıştır. Çıkan sonuca göre sig 

değeri ,141 olarak hesaplanmıştır; bulunan değer 0,05’ten büyük olduğu için anlamlı bir fark yoktur 

diyebiliriz.  Tüm alt boyutlar incelendiğinde sig değerleri >0,05 olduğu için anlamlı bir fark ortaya 

çıkmamıştır. 

Alt Problem 3: Öğretmenlerin program okuryazarlık düzeyi hizmet yılı değişkenine göre anlamlı bir 

farklılık göstermekte midir? 

Tablo 5.  Hizmet Yılı Değişkenine Göre Yapılan Tek Yönlü ANOVA Sonuçları 

Alt Boyutlar ve Genel Yıl  N     X  S.S. f      P 

Program Hedefi 0-5 

5-10 

10-15 

15-25 

25+ 

38 

73 

35 

55 

36 

25,31 

26,09 

26,51 

25,52 

25,94 

2,49 

2,70 

2,73 

2,89 

2,67 

1,250 ,291 

Program İçeriği 0-5 

5-10 

10-15 

15-25 

25+ 

38 

73 

35 

55 

36 

37,71 

38,01 

39,34 

38,49 

38,30 

3,54 

4,02 

4,07 

4,40 

4,83 

,844 ,498 

Öğrenme – Öğretme 

Süreci 

0-5 

5-10 

10-15 

15-25 

25+ 

38 

73 

35 

55 

36 

49,65 

50,34 

52,20 

50,92 

50,44 

4,23 

5,27 

6,15 

6,48 

9,50 

,828 ,508 

Ölçme ve Değerlendirme 0-5 38 37,52 3,82 ,952 ,435 
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5-10 

10-15 

15-25 

25+ 

73 

35 

55 

36 

38,94 

39,14 

38,98 

39,44 

4,49 

4,06 

4,75 

6,16 

Program Okuryazarlık 

Ölçeği 

0-5 

5-10 

10-15 

15-25 

25+ 

38 

73 

35 

55 

36 

150,10 

153,39 

157,20 

153,92 

154,13 

12,06 

14,71 

14,65 

16,76 

21,74 

,905 ,462 

p>,05       

 

Öğretmenlerin meslekteki hizmet yılı açısından program okuryazarlık düzeylerinin farklılaşıp 

farklılaşmadığını ölçmek için tek yönlü ANOVA testi uygulanmıştır. ANOVA testinin sonucuna göre 

öğretmenlerin meslekteki hizmet yılı ve program okuryazarlığı arasında anlamlı bir fark 

bulunmamıştır (p=0,462; p>0,05). Alt boyutlarda sig değerleri  incelendiğinde >0,05 olduğu için 

anlamlı bir fark ortaya çıkmamıştır. 

 

Alt Problem 4: Öğretmenlerin program okuryazarlık düzeyi çalışılan okul türü değişkenine göre 

anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 

Tablo 6. Okul Türü Değişkenine Göre Yapılan Tek Yönlü ANOVA Sonuçları 

Alt Boyutlar ve Genel Okul Türü  N     X  S.S. f      p 

Program Hedefi Okul Öncesi 

İlkokul 

Ortaokul 

Lise 

9 

81 

62 

85 

27,22 

26,17 

26,04 

25,32 

2,53 

2,67 

2,78 

2,63 

2,339 ,074 

Program İçeriği Okul Öncesi 

İlkokul 

Ortaokul 

Lise 

9 

81 

62 

85 

40,88 

39,04 

38,06 

37,52 

2,42 

4,26 

4,18 

4,07 

3,127 ,027 

Öğrenme – Öğretme 

Süreci 

Okul Öncesi 

İlkokul 

Ortaokul 

Lise 

9 

81 

62 

85 

54,00 

51,56 

50,56 

49,50 

5,56 

6,32 

7,30 

5,50 

2,360 ,072 

Ölçme ve Değerlendirme Okul Öncesi 

İlkokul 

9 

81 

37,77 

39,06 

2,22 

4,98 
,228 ,877 
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Ortaokul 

Lise 

62 

85 

38,82 

38,72 

5,19 

4,22 

Program Okuryazarlık 

Ölçeği 

Okul Öncesi 

İlkokul 

Ortaokul 

Lise 

9 

81 

62 

85 

159,44 

155,85 

153,50 

151,09 

10,60 

16,89 

17,53 

14,31 

1,628 ,183 

p>,05       

 

Öğretmenlerin çalıştıkları okul türü ile program okuryazarlığı düzeylerinin farklılaşıp 

farklılaşmadığını ölçmek için uygulanan tek yönlü ANOVA testinin sonuçlarına göre anlamlı bir 

farklılığın olmadığı görülmüştür. Tek yönlü ANOVA testinin sonucuna göre elde edilen sig değeri 

0,183 olarak hesaplanmıştır ve bu değer .05’ten büyük olduğu için anlamlı bir farklılığın olmadığını 

göstermektedir. Görüldüğü üzere program içeriği alt boyutu dışındaki tüm boyutlarda elde edilen sig 

değeri 0,05’ten büyük olduğu için anlamlı bir fark yoktur diyebiliriz. Program içeriği boyutunda okul 

türü açısından anlamlı bir farklılık vardır. 

 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Araştırmada öğretmenlerin program okuryazarlık düzeyleri çeşitli değişkenler açısından incelenmiştir. 

Bu araştırmada Akyıldız (2020) tarafından geliştirilen “ Program Okuryazarlık Ölçeği” kullanılmıştır. 

Ölçekte toplamda 36 madde ve 4 alt boyut bulunmaktadır. Program hedefi, program içeriği, öğrenme- 

öğretme süreci ve ölçme değerlendirme ölçeğin alt boyutlarıdır. Ölçekte en yüksek 180 puan ve en 

düşük puan 36 olarak hesaplanmıştır. Tüm sonuçların ortalaması 153 olarak hesaplanmıştır. 

Ortalamaya bakıldığında öğretmenlerin program okuryazarlık düzeylerinin yüksek olduğu 

söylenebilir. 

Araştırmada öğretmenlerin program okuryazarlığının cinsiyet, yaş, hizmet yılı ve çalışılan okul türü 

değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Araştırmada cinsiyet 

değişkenine göre yapılan t testi sonucunda öğretmenlerin program okuryazarlık düzeyi ile cinsiyet 

değişkeni arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Literatürde program okuryazarlığı ile ilgili yapılan 

çalışmalar incelendiğinde Aslan (2018) ve Şimşek (2017) çalışmalarında program okuryazarlığı ile 

cinsiyet arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Ancak Kahramanoğlu (2019) çalışmasında 

öğretmenlerin program okuryazarlığına ilişkin yeterlilik düzeyleri cinsiyet değişkenine göre kadın 

öğretmenlerin lehine olduğunu belirtmiştir. Bu durumda araştırmanın bulgusu ile Kahramanoğlu’nun 

(2019)  araştırmasının cinsiyet bulgusu ile benzerlik göstermemektedir Literatürde program 

okuryazarlığı ile olan çalışmalarda öğretmen adayları ile yapılan çalışmalar daha çok dikkat 

çekmektedir. Erdem ve Eğmir (2018) geleceğin program uygulayıcıları olarak öğretmen adayları ile 

yaptıkları çalışmada cinsiyet açısından program okuryazarlık düzeyinde anlamlı bir farklılık 

olmadığını belirtmiştir. Ancak programın yazma boyutu olan programın uygulanması, materyal 

hazırlanması gibi programın sınıfa yansıyan alt boyutunda kadınların daha başarılı olduğu 

görülmüştür.  

Araştırmanın ikinci alt problemi olan öğretmenlerin program okuryazarlığının yaş değişkenine göre 

anlamlı bir fark gösterip göstermediği araştırılmıştır. Araştırmanın bulgularında yaş değişkeni ile 

program okuryazarlığı arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Aslan’ın (2018) çalışmasında 

öğretmenlerin program okuryazarlığı ile yaş değişkeni arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. 

Araştırmanın bulguları ile Aslan’ın (2018)  bulguları birbirlerini destekler niteliktedir. 

Araştırmanın program okuryazarlığının öğretmenlerin meslekteki hizmet yılı değişkeni ile anlamlı bir 

fark bulunmamıştır. Araştırmanın bulguları Aslan (2018), Mansuroğlu (2019), Erdemir (2020), Keskin 
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(2020) ve Yılmaz (2021) yaptıkları çalışmanın ile bulguları ile paralellik göstermiştir. Ölçeğin alt 

boyutları açısından incelendiğinde de program okuryazarlığı ile öğretmenlerin meslekteki hizmet yılı 

arasında bir anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır. Araştırmanın bulguları Aslan’ın (2018) ile bulguları 

ile paralellik göstermiştir.  

Araştırmanın son alt problemi olan öğretmenlerin program okuryazarlığının çalışılan okul değişkenine 

göre anlamlı bir fark bulunmamıştır.  

Sonuç olarak araştırmada öğretmenlerin program okuryazarlık düzeyleri ile öğretmenlerin yaş, 

cinsiyet, hizmet yılı ve çalıştıkları okul türüne göre anlamlı bir fark ortaya çıkmamaktadır. 
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ÖZET 

Kökleri mitolojik dünya görüşüne dayanan Deda Korkut'un hikayeleri 11. yüzyılda "Kitabi-Dadam 

Korkut" adı altında kaleme alınmış olsa da elimizdeki nüshalar maalesef 11. yüzyılda değil. , ancak 

16. yüzyılda. Azerbaycan halkı için özel olarak ilgi çeken bir vaka dikkat çekicidir: 17. yüzyılın önde 

gelen seyyahlarından Evliya Çelebi ve Adam Oleari'nin "Seyahat Notları"nda Dada Korkut'un 

mezarının M.Ö. Darband'da. 

Dede Korkut destanının çeşitli yerlerinde mitolojik dünya görüşünün izlerini bulmak mümkündür. 

Örneğin, Tepegöz arsası, eski Yunanistan'da yaratılan benzer arsalara karşılık gelir. Tepegöz 

komplosunun bu komploları besliyor olması bile bilimde kabul görür. "Kitabi-Dade Gorgud"daki 

Tepegöz karakteri, Homeros'un destanı "Odyssey"deki Polyphemus karakterinden daha eskidir. 

Ya da "Çılgın Domrul"u ele alalım. Boyda'da ölüm kültünün kalıntıları ve destanın yazıldığı dönemin 

dini inançlarına göre yorumlanması da kendisine yer bulmuştur. Destanın diğer birçok hikâyesinde 

olduğu gibi hikâyedeki Azrail imajı da İslamiyet'in kabulünden sonra esere eklenmiş ve destanın genel 

ruhuna uyarlanmıştır. Bu yönüyle "Dali Domrul" ölüp dirilen tanrılarla ilgili eski Sümer, Babil ve 

Mısır efsane ve mitlerine uyarlanmıştır. 

"Kitabi-Dada Korkut" destanı, Azerbaycan'da XI-XII yüzyıllarda ve öncesinde yaşanan olaylarla 

yankılanır. Destandaki olaylar daha çok Demir Kapı Darbend, Barda, Gence, Daresham, Alınca, 

Karadağ, Göy¬çe Gölü, Karaçug Dağı ve benzeri yerlerde geçmektedir. "Kitabi-Dada Korkut"u yazan 

hattat (kişi), Dada Korkut'u destanın hem yaratıcısı hem de katılımcısı olarak sunar. 

Deda Korkut adını gopuzsuz hayal etmek imkansızdır. Destan boyunca Bayat'ın elinden çıkmış bu 

bilge ihtiyarı Oğuz'un zor meselelerini çözen ve geleceğin haberlerini veren kişi olarak görürüz: Dede 

Korkut yiğitlere isim verir, halkın önüne gelir. zor zamanlarda yardım eder, hikmetli öğütleriyle onlara 

yol gösterir. 

Dede Korkut boyunun ana özü, vatanın ve halkın korunması, kahramanlık ruhu, eski Oğuzların 

yabancı işgalcilere - kötü güçlere karşı ölüm kalım savaşı ve birçok ahlaki ve didaktik toplantıdır. 

şimdi bile önemini yitirdi. Hikaye, Oğuzların (Gazan Han, Dirsa Han, Gazilig Goja, Bakil, Baybejan, 

Aruz, Karagüne) ve genç neslin (Beyrek, Uruz, Basat, Yeynak, Sağrek, Karabudag, Amran) 

kahramanlarını anlatır. 

"Kitabi-Dada Gorgud" aynı zamanda zamanın geleneklerini, göçebe yaşam biçimini vb. Ayrıca tarihi 

ve etnografik bilgiler açısından da zengindir. 

"Kitabi-Dada Gorgud" da bir kadının özel günü için seçilmiştir. Destanın kahramanlık ruhu kadın 
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karakterlerin davranışlarında, özellikle de anne figürünün şahsında açıkça görülmektedir. Destanda 

anne imgesi anavatanın bir simgesi olarak genelleştirilir ve annenin hakkı Tanrı'nın hakkı olarak 

değerlendirilir. 

Eski Türk topraklarının halk sanat düşüncesinin bir abidesi olan “Kitabi-Dade Korkut” destanının şiir 

dili, sanat tasvirleri bakımından zengindir. Destanda halk dilinin incelikleri, atasözleri, atasözleri ve 

ideolojik ifadeler bolca ve ustalıkla kullanılır. 

Bütün bunlar, "Kitabi-Dade Korkut"un Azerbaycan Türkçesinin tarihini öğrenmesi açısından zengin 

bir kaynak olduğunu söylemek için sebep veriyor... 

 

"Dastan"ın özünü oluşturan bu tür konular, ADPU'nun "Dade Gorgud" ETL'si tarafından laboratuvarın 

bir yayını olan "Dade Gorgud Research" dergisinin 2012-2015 sayılarında araştırılmıştır. Şu anda 

yılda bir kez okuyucularıyla buluşan dergi, daha önce "Dade Korkut" adı altında aylık bir dergi olarak 

yayımlandı (28 sayı yayınlandı). 2012 yılında ANAS Folklor Enstitüsü koleksiyonunun "Dade 

Gorgud" adı altında yayınlanması derginin adının değiştirilmesini zorunlu kılmış, böylece 28 sayıdan 

sonra derginin adı "Dade Gorgud" olarak değiştirilmiştir. çalışmalar" ve yıllık dergi haline geldi. 

"Dade Gorgud" dergisinin (ilk 28 sayı) editörü, dilbilimci, filoloji doktoru, profesör Buludkhan 

Khalilov ve 2012-2015 yıllarında "Dade Korkud araştırmaları" dergisinin ilk dört sayısının editörüdür. 

, filoloji bilimleri doktoru, profesör Ramazan Ghafarli. 2016 yılından itibaren derginin yayını 

durdurulmuştur. 

Anahtar kelimeler: "Kitabi Deda Korkut" anıtı, maneviyat, eski Türk yurdu, mitolojik bakış, destan, 

kahramanlık, gopuz, benzeri olay örgüleri. 

 

ABSTRAKT 

Although the stories of Deda Korkut, whose roots are based on the mythological worldview, were 

written under the name "Kitabi-Dadam Korkut" in the 11th century, unfortunately the copies we have 

are not in the 11th century. , but in the 16th century. A case of particular interest to the Azerbaijani 

people is noteworthy: In the "Travel Notes" of Evliya Çelebi and Adam Oleari, the leading travelers of 

the 17th century, the tomb of Dada Korkut was found in the BC. in Darband. 

It is possible to find traces of the mythological world view in various parts of the Dede Korkut epic. 

For example, the Overhead plot corresponds to similar plots created in ancient Greece. Even the fact 

that the Cyclops conspiracy feeds these conspiracies is accepted in science. The Cyclops character in 

"Kitabi-Dade Gorgud" is older than the character Polyphemus in Homer's epic "Odyssey". 

Or take "Crazy Domrul". The remains of the death cult and the interpretation of the epic according to 

the religious beliefs of the period in which it was written also found a place in Boyda. As in many 

other stories of the epic, the image of the Azrael in the story was added to the work after the 

acceptance of Islam and adapted to the general spirit of the epic. In this respect, "Dali Domrul" has 

been adapted to the ancient Sumerian, Babylonian and Egyptian legends and myths about the gods 

who died and were resurrected. 

The epic "Kitabi-Dada Korkut" resonates with the events that took place in Azerbaijan in the XI-XII 

centuries and before. The events in the epic mostly take place in Iron Gate, Coupend, Barda, Ganja, 

Daresham, Alnca, Karadağ, Goyce Lake, Karachug Mountain and similar places. The calligrapher 

(person) who wrote "Kitabi-Dada Korkut" presents Dada Korkut as both the creator and participant of 

the epic. 

It is impossible to imagine the name Deda Korkut without gopuz. Throughout the epic, we see this 

wise old man, who came out of Bayat's hand, as the person who solves the difficult problems of Oghuz 

and gives the news of the future: Dede Korkut gives names to the brave and comes before the public. 

He helps in difficult times and guides them with his wise advice. 
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The main essence of the Dede Korkut clan is the protection of the homeland and the people, the spirit 

of heroism, the life and death struggle of the ancient Oghuzes against foreign invaders - evil forces, 

and many moral and didactic meetings. even now it has lost its importance. The story tells about the 

heroes of the Oghuzs (Gazan Khan, Dirsa Han, Gazilig Goja, Bakil, Baybejan, Aruz, Karagüne) and 

the younger generation (Beyrek, Uruz, Basat, Yeynak, Sağrek, Karabudag, Amran). 

"Kitabi-Dada Gorgud" also reflects the customs of the time, the nomadic way of life, etc. It is also rich 

in historical and ethnographic information. 

"Kitabi-Dada Gorgud" was also chosen for a woman's special day. The heroic spirit of the epic is 

clearly seen in the behavior of the female characters, especially in the person of the mother figure. In 

the epic, the image of the mother is generalized as a symbol of the motherland and the right of the 

mother is considered as the right of God. 

The poetic language of the "Kitabi-Dade Korkut" epic, which is a monument to the folk art thought of 

the old Turkish lands, is rich in artistic depictions. The subtleties of the folk language, proverbs, 

proverbs and ideological expressions are used abundantly and skillfully in the epic. 

All this gives reason to say that "Kitabi-Dade Korkut" is a rich source for learning the history of 

Azerbaijani Turkish... 

Such issues, which form the core of "Dastan", were explored by ADPU's "Dade Gorgud" ETL in the 

2012-2015 issues of "Dade Gorgud Research", a publication of the laboratory. The magazine, which 

now meets its readers once a year, was previously published as a monthly magazine under the name 

"Dade Korkut" (28 issues were published). The publication of the ANAS Folklore Institute collection 

under the name "Dade Gorgud" in 2012 made it necessary to change the name of the journal, so the 

name of the journal was changed to "Dade Gorgud" after 28 issues. studies" and became the annual 

journal. Editor of the journal "Dade Gorgud" (first 28 issues), linguist, doctor of philology, professor 

Buludkhan Khalilov and editor of the first four issues of the journal "Dade Korkud studies" in 2012-

2015. , doctor of philological sciences, professor Ramazan Ghafarli. Since 2016, the publication of the 

magazine has been stopped. 

Keywords: "Kitabi Dada Gorgud" monument, morals, the ancient turkic land of, morpholgical, epos, 

heroism, gopuz, similar topics. 

 

GİRİŞ 

Mövzunun aktuallığı: Kökləri mifoloji dünyagörüşünə gedib çıxan Dədə Qorqud boyları XI 

yüzillikdə “Kitabi-Dədəm Qorqud” adı altında yazıya alınmış olsa da, təəssüf ki, əldə olan nüsxələr XI 

əsrdə yox, XVI əsrdə üzü köçürülmüş əlyazmalarıdır.  

Azərbaycan xalqı üçün xüsusi maraq kəsb edən bir halı diqqətə çatdıraq: XVII əsrin görkəmli 

səyyahlarından Övliya Çələbi ilə Adam Olearinin "Səyahətnamə"lərində Dədə Qorqudun məzarı-

nın Dərbənddə olduğu fikri ilə rastlaşmaq mümkündir. Dərbənd isə, tarixçilərə yaxşı məlumdur ki, 

qədim Azərbaycan torpağıdır. 

Dədə Qorqud dastanının bir sıra boylarında mifoloji dünyagörüşünün izlərinə rast gəlmək 

mümkündür. Belə ki, məsələn, Təpəgöz süjeti qədim Yunanıstanda yaranmış analoji süjetlərə 

uyğundur. Hətta Təpəgöz süjetinin həmin süjetlərə qida verdiyi də elmdə məqbul hesab edilir. “Kitabi-

Dədə Qorqud”dakı Təpəgöz obrazı Homerin “Odisseya” dastanındakı Polifem obrazı ilə müqayisədə 

daha qədimdir. 

Yaxud, “Dəli Domrul” boyunu götürək. Boyda ölüm kultunun əski qalıqları və həmçinin, bunun, 

dastanın yazıya alındığı dövrün dini görüşlərinə uyğun mənalandırılması kimi bir hal da özünə yer 

tapmışdır. Dastanın bir sıra digər boylarında olduğu kimi, “Dəli Domrul” boyundakı Əzrayıl obrazı da 

əsərə İslamın qəbulundan sonra artırılmış və eposun ümumi ruhuna uyğunlaşdırılmışdır. Bu cəhətinə 

görə “Dəli Domrul” boyu ölüb-dirilən tanrılar haqqında qədim Şumer, Babil və Misir əfsanə və 

mifləri ilə uyarlıdır. 

https://az.wikipedia.org/wiki/%C3%96vliya_%C3%87%C9%99l%C9%99bi
https://az.wikipedia.org/wiki/D%C9%99rb%C9%99nd
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“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanı XI-XII əsrlərdə və daha əvvəllər Azərbaycanda baş vermiş hadisələrlə 

səsləşir. Dastandakı hadisələr əksərən Dəmir Qapı Dərbənd, Bərdə, Gəncə, Dərəşam, Əlincə, Qaradağ, 

Göyçə gölü, Qaraçuq dağı və digər bu kimi ünvanlarda cərəyan edir (unudulmamalıdır ki, adı çəkilən 

bu ərazilərin hamısı Azərbaycanın tarixi torpaqlarıdır).  

“Kitabi-Dədə Qorqud”u yazıya köçürən xəttat (şəxs) Dədə Qorqudu Dastanın həm yaradıcısı, həm də 

iştirakçısı kimi təqdim edir.  

Dədə Qorqud adını qopuzsuz təsəvvür etmək mümkün deyil. Bayat elindən çıxmış bu müdrik el 

ağsaqqalını (bilicini) dastan boyu oğuzun müşkül məsələlərini həll edən, gələcəkdən xəbər verən kimi 

müdrik bir el ağsaqqalı obrazında görürük: Dədə Qorqud şücaət göstərən igidlərə ad qoyur, çətin 

məqamlarda xalqın köməyinə yetir, ağıllı məsləhətlərilə onlara yol göstərir. 

Dədə Qorqud boylarının əsas mahiyyətini yurdun və xalqın qorunması, qəhrəmanlıq ruhu, xeyirxah 

qüvvələri təmsil edən qədim oğuzların yadelli işğalçılara – şər qüvvələrə qarşı ölüm-dirim savaşı və öz 

əhəmiyyətini indi də itirməyən bir çox əxlaqi-didaktik görüşlər təşkil edir. Dastanda oğuzun yaşlı 

(Qazan xan, Dirsə xan, Qazılıq Qoca, Bəkil, Baybecan, Aruz, Qaragünə) və gənc nəslə (Beyrək, Uruz, 

Basat, Yeynək, Səgrək, Qarabudaq, Əmran) mənsub qəhrəmanlarından söhbət açılır.  

"Kitabi-Dədə Qorqud" həmçinin dövrünün adət-ənənələri, köçəri həyat tərzi və s. haqqında tarixi-

etnoqrafik məlumatlarla da zəngindir.  

"Kitabi-Dədə Qorqud" qadına yüksək münasibətilə də seçilir. Eposun qəhrəmanlıq ruhu qadın 

obrazlarının davranışlarında aydın görünür, xüsusilə ana obrazının şəxsində. Dastanda ana obrazı - 

vətən rəmzi kimi ümumiləşdirilir, ana haqqı - Tanrı haqqı kimi qiymətləndirilir.  

Qədim türk ellərinin xalq bədii təfəkkürünün abidəsi olan "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanının poetik dili 

bədii təsvir vasitələri ilə zəngindir. Dastanda xalq dilinin incəliklərindən, atalar sözü, məsəl və 

ideomatik ifadələrdən məharətlə və gen-bol istifadə olunmuşdur.  

Bütün bunlar haqq verir deyək ki, "Kitabi-Dədə Qorqud" Azərbaycan türkcəsinin tarixini öyrənmək 

baxımından zəngin mənbədir... 

*** 

“Dastan”ın mahiyyətini təşkil edən bu kimi mövzular ADPU-nun “Dədə Qorqud” Elmi-Tədqiqat 

Laboratoriyası (indi Elmi-Tədqiqat Mərkəzi) tərəfindən tədqiqat süzgəcindən keçirilib laboratoriyanın 

nəşri olan “Dədə Qorqud araşdırmaları” dərgisinin 2012-2015-ci il saylarında işıq üzü görmüşdür. İldə 

bir dəfə olmaqla oxucuları ilə görüşə gələn dərgi, daha əvvəllər “Dədə Qorqud” namı ilə aylıq jurnal 

qismində çıxmışdır (28 sayı nəşr olunub). 2012-ci ildə AMEA-nın Folklor İnstitutunun “Dədə 

Qorqud” adında məcmuəsinin nəşrə başlaması jurnalın adında dəyişiklik zərurətini meydana çıxarmış, 

beləliklə, 28 buraxılışdan sonra jurnalın adı dəyişdirilib “Dədə Qorqud araşdırmaları” adlandırılaraq 

illik dərgiyə çevrilmişdir. “Dədə Qorqud” adı ilə nəşr olunan jurnalın (ilk 28 nömrənin) redaktoru dilçi 

alim, filologiya üzrə elmlər doktoru, professor Buludxan Xəlilov, “Dədə Qorqud araşdırmaları” adı ilə 

nəşr olunduğu dövrdə isə ildə bir dəfə işıq üzü görən dərginin redaktoru folklorşünas alim, filologiya 

üzrə elmlər doktoru, professor Ramazan Qafarlı olmuşdur. 2012-2015-ci illərdə dərginin dörd nömrəsi 

işıq üzü görmüş, sonra nəşri dayandırılmışdır.  

 

ARAŞDIRMA 

“Dədə Qorqud” ETL-də qoyulan problemlərin üç elmi istiqamət üzrə (“folklor-etnoqrafiya-mifolo-

giya”, “onomastika-etimologiya-dialektologiya” və “pedaqoji-psixoloji-fəlsəfi” araşdırmalar 

bölmələri) tədqiqatının aparıldığı müşahidə olunur. Laboratoriyanın əməkdaşları ölkədə və respub-

likamızdan kənarda keçirilən beynəlxalq və respublika əhəmiyyətli konfranslarda iştirak edir, alınan 

nəticələr məqalə, yaxud tezis şəklində konfrans materiallarında, bir çox beynəlxalq və respublika elmi 

jurnallarının səhifələrində, həmçinin “Dədə Qorqud araşdırmaları” dərgisində dərc olunur. 

Dərginin tədqiqata cəlb etdiyimiz 2012-2015-ci illərdəki saylarında "Kitabi-Dədə Qorqud" eposu ilə 

bağlı 15 müəllifin 26 məqaləsi yer almışdır. Müəlliflər sırasında Ramazan Qafarlı və Əzizxan 

https://az.wikipedia.org/wiki/XI_%C9%99sr
https://az.wikipedia.org/wiki/XII_%C9%99sr
https://az.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6y%C3%A7%C9%99_g%C3%B6l%C3%BC
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Qara%C3%A7uq_da%C4%9F%C4%B1&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/wiki/Ruh
https://az.wikipedia.org/wiki/O%C4%9Fuz
https://az.wikipedia.org/wiki/Qazan_xan
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Dirs%C9%99_xan&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Qaz%C4%B1l%C4%B1q_Qoca&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C9%99kil&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Baybecan&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Aruz&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Qarag%C3%BCn%C9%99&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/wiki/Qad%C4%B1n
https://az.wikipedia.org/wiki/Tanr%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/Atalar_s%C3%B6z%C3%BC
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_dili
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Tanrıverdi kimi respublikamızın tanınmış folklorşünas-qorqudşünas professorları ilə yanaşı, “Dədə 

Qorqud” ETL əməkdaşlı olan nəslin imzaları ilə də qarşılaşırıq.  Bu sırada artıq elmlər doktoru işi 

üzərində çalışan dosent Pərixanım Hüseynovanın (Soltanqızının), fəlsəfə doktorları Xoşbəxt Əliyeva, 

Gülarə Balayeva, Murad Seyidov və Zemfira Əliyevanın, bu istiqamətdə tədqiqat işini inadla davam 

etdirən Şəfa Muradova, Bəhram Məmmədov, Gülşən Mehdizadə, Aynurə Əliyeva, Əlvan Cəfərov, 

Səlimə Məmmədova, Aynur Qafarlı və Mehriban Sərdarovanın adlarını çəkmək olar.  

Dərgidə “Kitabi-Dədə Qorqud”la bağlı hansı mövzuların yer aldığından bəhs etməzdən əvvəl diqqəti 

təqdirəlayiq hal kimi qiymətləndirdiyimiz bir spesifik cəhətə - illik mövzuların müəyyənləşdirilməsi 

işində sistemli (planlı və məqsədli) ardıcıllığın gözlənilməsi və hər hansı mövzunun paralel olaraq bir-

birini tamamlayan bir neçə istiqamətdə (bu istiqamətlər ETL-də fəaliyət göstərən bölmələrin 

adlarından artıq oxucuya məlumdur) tədqiqata cəlb edilməsi kimi diqqətçəkən bir cəhətə yönəltmək 

istəyirik.  

Məsələn, S.Məmmədovanın məqaləsində XII əsrə qədərki türk pedaqoji fikri tarixində “Kitabi-Dədə 

Qorqud”da davranış və rəftar qaydaları tədqiqata cəlb edilibsə, T.Əsgərovanın məqaləsində həmin 

dövr üçün “Kitabi-Dədə Qorqud”da ailə münasibətləri, M.Sərdarovanın məqaləsində isə (yenə də 

həmin dövr üçün) vətənpərvərlik mövzuları, yaxud bu fikrimizin davamı kimi X.Əliyeva ilə Könül 

Sadıqovanın məqalələrində mərasimlə əlaqəli mövzular, həmçinin “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanı ilə 

“Dastani-Əhməd Hərami” poemasının ortaq dilçilik xüsusiyyətləri (B.Məmmədov ortaq sintaksis, 

M.Seyidov ortaq leksik, Ə.Cəfərov morfoloji (əsas nitq hissələri üzrə), eləcə də Ə.Cəfərovun “Kitabi-

Dədə Qorqud” dastanı və Şərqi Anadolunun Ərzurum, Qars, İğdır və Ərdahan dialektlərinin ortaq 

morfoloji xüsusiyyətləri”, B.Məmmədovun "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanı və Xaçmaz rayonunun ono-

mastik vahidlərinin ortaq leksik-semantik xüsusiyyətləri”, M.Seyidovun “Kitabi-Dədə Qorqud” 

dastanı və “Divani-Lüğət-it-türk”ün ortaq leksik xüsusiyyətləri” və s. mövzular tədqiqata cəlb 

edilmişdir.  

ETL-də fəaliyyətin belə bir yaradıcılıq məcrasında qurulması, başqa sözlə məqsədyönlü olaraq 

sistemli ardıcıllıqla (artıq qeyd etdiyimiz istiqamətlər üzrə) tədqiqata cəlb edilməsi hər hansı bir 

problemin tam (mükəmməl) öyrənilməsi (tədqiqi və təhlili) mənasında tədqiqat işində olduqca 

əhəmiyyətlidir.  

*** 

Dərginin ilk sayına folklorşünas alim R.Qafarlının “İç Oğuzla Dış (Daş) Oğuzun savaşının səbəbi” 

məqaləsi ilə start verilib. Və elə dərginin bu sayında qorqudşünas alim Ə.Tanrıverdinin “Kitabi-Dədə 

Qorqud”da at adları” və gənc tədqiqatçı Leyla Hüseynovanın “Qəhrəmanlıq dastanında sədaqətli at 

obrazı” məqalələri yer almışdır.  

Profassor Ə.Tanrıverdinin “Dədə Qorqud Kitabı”nda at adları” məqaləsində “Kitabi-Dədə 

Qorqud”dakı at adlarının lingvistik xüsusiyyətləri öyrənilir, leksik-semantik nöqteyi-nəzərdən onların 

təhlili verilir. Məqalə ilə tanış olan hər kəs “Kitabi-Dədə Qorqud”da işlənən at adları (“Qaragüc”, 

“Qazlıq at”, “Boz at”, “Qonuq at”, “Qaragöz”, “Boz ayğır”, “Keçi Başlu Keçər ayğır”, “Toqlu baş-

lu Turi ayğır”, “Ağ-boz at”, “Kög bədəvi”, “Təpəlqaşğa ayğır”, “Alaca at”, “Düldül”), onların 

mənaları, at adları ilə bağlı illərdir aparılan tədqiqatların nəticələri ilə tanlş olmaq və at kultunun 

Azərbaycanın yazılı və şifahi ədəbiyyatına transferi haqqında məlumat almaq umkanı əldə edir. 

“Kitab”a iqtibas edərək Ə.Tanrıverdi yazır ki, “qəhqəmanlar həm də atları ilə tanınır, at adları isə qəh-

rəmanların adlarına uyğunlaşdırılmış şəkildədir. At və qəhrəman obrazlarının paralelliyi “Kitab”ın 

poetik çəkisini qüvvətləndirən detallar içərisində xüsusi yer tutur” [1. s.96]. 

Professor Ə.Tanrıverdi bu məqaləsində “Qaragüc” at adının “Kitab”dakı digər at adları ilə eyni 

semantik şaxədə birləşdiyi [14. s.97] və “Qaragüc” adının “Qara qoç başlu at” modelinin ellepsisə 

uğramış forması olduğu qənaətinə əminlik hasil etməklə “Qaragüc” sözünün “Qaracıq”ın metateza 

nəticəsində dəyişmiş variantı olduğunu [14. səh.:96] ortaya qoyur ki, bununla da “Qaragüc” at 

anlamının “qara camaatın mindiyi at” kontekstində izahının yanlış olduğu faktına aydınlıq gətirir.  

L.Hüseynova “Qəhrəmanlıq dastanlarında sədaqətli at obrazı” məqaləsində dastanda yaradılan at 

obrazlarının öz sahibi üçün kimliyindən söz açmışdır. Mifik təfəkkürdə həm atın, həm də at sahibinin 
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bir-birinin sədaqətli dostu, xilaskarı olduğu qənaətini təsdiq üçün Azərbaycan qəhrəmanlıq dastan-

larından misal gətirdiyi at obrazlarının “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanındakı at obrazları ilə oxşar və 

fərqli cəhətlərinin müqayisəsini, eyni zamanda at sahibinin (qəhrəmanın) öz atına sədaqətini və paralel 

olaraq, atın da öz sahibinin yağı əlində qalmasına yol verməmək kimi sədaqətli xislətini müxtəlif 

prizmalardan tədqiqata cəlb etmişdir [6a.]. 

Böyük elmi işçi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent P.Hüseynovanın “Dədə Qorqud Kitabi”ndakı 

at kultunun yazılı ədəbiyyata transferi” elmi-tədqiqat işində də at obrazının Azərbaycanın şifahi və 

yazılı ədəbiyyatında təcəssümü mövzusu mükəmməl qələmə alınmışdır. Müəllif bədii-ədəbi 

nümunələri tədqiqata cəlb etməklə atın ilahiləşdirilməsinin geniş elmi təhlilinə nail olmuşdur. 

Göstərmişdir ki, əvvəllər olduğu kimi:  

- “bu gün də at Azərbaycanda inam yeridir. At dırnaqlarının cibə qoyulması və cibdə gəzdirilməsi, at 

nalının qapıya vurulması ruzi-bərəkət rəmzidir. Yuxu yozmalarda at xeyir işin, murada çatmaq, işdə 

yüksəlmək, maddiyyatın yüksəlişi və s. kimi simvolların daşıyıcısıdır” [13. Səh.: 67]; 

- “türk mifologiyasına görə, bugünki at göydən enmiş insan yeyən heyvanla su ayğırının bir göldə döl 

tutmasından yaranıb... Atla ova çıxmaq, ov ovlamaq da türk mifologiyasına söykənir... 

Əfsanələrimizdə, nağıllarımızda və dastanlarımızda at - sahibinin, qəhrəmanın xarakterinə, adına 

uyğun şəxsləndirilmiş”dir [13. Səh.: 67]; 

- “...atların şəxsləndirilməsi, atla bağlı meydana gəlmiş atalar sözləri - ata olan inancdan yaranmışdır” 

[13. Səh.: 66]; 

“Boz ayğır” (“Kitabi-Dədə Qorqud”da Böyrəyin atı), Koroğlunun Qıratı ilə Düratı dəniz qulunundan, 

Qaçaq Nəbinin Bozqır at nəslindən olan Boz atı dəryadan çıxmış madyanla çöl ayğırından, Şirinin 

(“Fərhad və Şirin”) Şəvdiz adlı atı süvariyə oxşar qara daşla Rəmgilə çölündən gələn madyanın 

dölündən əmələ gəlmişlər” [3.] və s. 

P.Soltanqızı “Kitabi-Dədə Qorqud”un qəhrəmanlarının və at obrazlarının xüsusiyyətlərini - sonrakı 

əsrlərin dastan və xalq nağıllarında olan (“Koroğlu”, “Qaçaq Nəbi”) və həmçinin Azərbaycan 

yazıçılarının əsərlərində yaradılan (N.Gəncəvinin “Xosrov və Şirin”, İ.Şıxlının “Dəli Kür”, Y.V.Çə-

mənzəminlinin “İki od arasında” (sonradan “Qan içində” adlandırılmışdır)) ədəbi qəhrəmanların və 

at obrazlarının bənzərliklərini (oxşar cəhətlərini) tədqiqata cəlb etməklə qarşıya qoyduğu problemin 

həllinə müvəffəq olmuşdur. Nəticə olaraq, müəllif gəldiyi qənaəti oxucu ilə bölüşür: “Bamsı Beyrək 

öz igidlik missiyasını Koroğluya, Qaçaq Nəbiyə, Qaçaq Kərəmə, Fətəli xana, Cahandar ağaya, Boz 

ayğır isə Qırata (“Koroğlu”), Şahbaza (“İki od arasında”), Qəmərə (“Dəli Kür”) ötürüb və s.” [13. 

Səh.:77]. 

“Kitabi-Dədə Qorqud”dan bizi 1300 ildən artıq bir dövr, “Koroğlu”dan, “Qaçaq Nəbi”dən, “Xosrov və 

Şirin”dən əsrlər, “Dəli Kür”dən, “İki od arasında”dan bizi illər ayırsa da, qürur doğuran haldır ki, at 

kultu xalqımızın qəhrəmanlıq simvolu kimi (Bakı şəhərində Koroğlunun at belində ucaldılmış heykəli 

və Xırdalan şəhərində Qıratın heykəlinin qoyulması qismində) qorunub saxlanmaqdadır.  

“Kitabi-Dədə Qorqud”un yazılı ədəbiyyata transferi mövzusu fəlsəfə doktoru X.Əliyevanın “Dədə 

Qorqud Kitabı”nın ənənələri şifahi və yazılı ədəbiyyatda” və “Dədə Qorqud obrazı və süjetləri 70-80-

ci illərdə nəzm və nəsr əsərlərində”, həmçinin Z.Abbasovanın “Kitabi-Dədə Qorqud” və Elçin 

Əfəndiyevin yaradıcılığında ortaq antroponimlər” adlı elmi məqalələrində də əksini tapmışdır.  

Azərbaycan folklorundan və Azərbaycan yazıçılarının yaradıcılığından bəzi nümunələri “Kitabi-Dədə 

Qorqud”la müqayisəyə cəlb edən Ə.Tanrıverdi, P.Soltanqızı, X.Əliyeva, Z.Abbasova və L.Hüseynova 

bu qənaətdədirlər ki, “Kitabi-Dədə Qorqud”un Azərbaycan xalq nağıl və dastanlarının yaranmasında, 

eləcə də yazıçılarımızın yaradıcılığında milli-mentalitetlə bağlı ədəbi-bədii nümunələrin ərsəyə 

gəlməsində və təkamül dövrü keçməsində) ciddi təsir gücü olmuşdur. Çünki “Kitabi-Dədə Qorqud”un 

motiv, süjet və ünsürləri sonrakı dövrlərdə Azərbaycan şair və yazıçılarının yaradıcılıq süzgəcindən 

keçərək şifahi və bədii nümunələrdə bu və ya digər şəkildə öz əksini tapmışdır. 

Tədqiqat mövzusunu kifayət qədər zəngin materiallarla ərsəyə gətirən fəlsəfə doktoru X.Əliyeva, 

məsələn, M.Təhmasibin, Ə.Sultanlının, C.Cəmşidovun, X.Koroğlunun, T.Hacıyevin, M.Seyidovun, 
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O.Əliyevin, M.Ələkbərlinin tədqiqatlarına əsaslanaraq yazır: “Adları çəkilən tədqiqatçılar “Kitabi-

Dədə Qorqud” və sonrakı xalq dastanlarımız arasında sıx bağlılıq görmüş, eposdakı ayrı-ayrı epizod 

və əhvalatların “Aşıq Qərib”, “Novruz və Qəndab”, “Tahir və Zöhrə”, “Koroğlu”, “Əsli və Kərəm” və 

s. dastanlarımızda təkrar edildiyini göstərmişlər” [4a. səh.:88].  

X.Əliyeva “Kitabi-Dədə Qorqud”un Azərbaycanda bədii əsərlərin yaranmasındakı rolundan bəhs 

edərkən “Tahir və Zöhrə”, “Qurbani”, “Novruz”, “Alıxan”, “İsgəndərnamə”, “Əsli və Kərəm”, 

“Koroğlu” xalq dastanlarından, N.Gəncəvinin “Yeddi gözəl”, M.Rzaquluzadənin “Kitabi-Dədə 

Qorqud” boyları əsasında qələmə aldığı, dillər əzbəri olan “Ana ürəyi – dağ çiçəyi” (“Dirsə xan oğlu 

Buğacın boyu”), “El gücü” (“Salur Qazanın evinin yağmalandığı boyu”), “Dəli ozan” (“Bayburanın 

oğlu Bamsı Beyrəyin boyu”) hekayələrindən, Ə.Dəmirçizadənin 1945-ci ildə tamamladığı “Qaraca 

çoban” pyesindən, M.Şeyxovla 1943-cü ildə müştərək qələmə aldığı librettodan, Nəbi Xəzrinin 

“Əfsanəvi yuxular” poemasından, “Torpağa sancılan qılınc” pyesindən, iki hissəli “Burla xatun” mən-

zum dramından, yazıçı Anarın “Dədə Qorqud” kino-dastanından və iki seriyalı “Dədə Qorqud” 

filmindən söz açmış, bu əsərlərin “Kitabi-Dədə Qorqud” boyları ilə müqayisəsini vermiş, oxşar və 

fərqli cəhətlərindən, Azərbaycan bədii nəsrinin, dramaturgiyasının inkişafındakı əvəzsiz rolundan” 

bəhs etmişdir. Sonda bu qənaətini də oxucu ilə bölüşmüşdir ki, “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanına 

müraciət hələ bitməmişdir. Eposun daxili mahiyyətində nəhəng milli və bədii enerji daxilən olduğu 

kimi, bu gün və sabah da ədəbi həyatın əsas təkanverici qüvvələri sırasında yer alır. Buna görə də, 

“Dastan”ın bundan sonra da bir çox bədii əsərlər üçün stimul olması hələ uzun zaman və daimi davam 

edəcəkdir” [4a. s.110].  

“Dədə Qorqud obrazı və süjetləri 70-80-ci illərdə nəzm və nəsr əsərlərində” məqaləsində bu 

davamlılığa təkrar qayıdan X.Əliyeva məntiqinin təsdiqi üçün şairlərdən B,S.Qaraqorlu, N.Xəzri, 

M.Araz, H.Arif, N.Kəsəmənli, A.Abdullazadə, M.Aslan, Z.Yaqub və digərlərinin, nasirlərdən 

M.Rzaquluzadə, Anar, C.Cəmşid, M.Süleymanlı və Ə.Muğanlı yaradıcılığında “Dədə Qorqud 

qəhrəmanlarının milli-mənəvi dünyası, düşmənlə mübarizələri, birlik ideyası, vətənpərvərlik duyğula-

rı”nın [4b. s.53] bu və ya digər dərəcədə yer aldığı qənaətini səsləndirərək, şair və yazıçılardan 

Dilsuzun, Camal Yusifzadənin, Məmməd Arazın, Hüseyn Arifin, Məmməd Aslanın, Elçinin, Anarın, 

M.Süleymanlının; folklorşünas-qorqudşünas alimlərdən Ramazan Qafarlının və Şamil Cəmşidin 

yaradıcılığından nümunələri tədqiqata cəlb edərək Dədə Qorqud motivlərinə, obraz və süjetlərinə 

müraciətin XX əsrin sonuncu qərinəsindən başlayaraq daha geniş hal aldığı qənaətini oxucu ilə bölüş-

müşdür: “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanına müraciət - xalqın tarixi keçmişi ilə bugünü arasında qırılmaz 

bir əlaqə və bağlılıq olduğunu nəzərə çarpdırmaqdan ibarətdir. “Dastan”dan irs qalan mərdlik, 

cəngavərlik, qəhrəmanlıq, müdriklik, xeyirxahlıq ənənələrini yaşatmaq zərurətini xatırlatmaq məqsədi 

daşıyır. Yaxud da, “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanındakı mənfi qəhrəmanların vasitələrinin bu gün də 

yaşadığı satqınlıq, xəyanət, torpağa, millətə ləkə gətir”diyi poetik dillə səsləndirilir [4b. s.53-54].  

“Dədə Qorqud Kitabı” və Elçin Əfəndiyevin yaradıcılığında ortaq antroponimlər” adlı məqalələrində 

oxşar mövzunu tədqiqata çəkən Z.Abbasova bu qənaətdədir ki, “Kitabi-Dədə Qorqud” yazıçı Elçinin 

yaradıcılığında özünü daha çox onomastik vahidlərdə, xüsusilə də Allah, Tanrı, Məhəmməd, Xızır 

(İlyas), İbrahim, Musa, Nuh peyğəmbər, Əzrail, Adəm, Əli, Həsən, Fatimə, Ayişə, Zübeydə, Zülfiqar, 

Cəbrayıl, Əbubəkir, Osman, Yezid və digər bu kimi dini adlarda göstərir, Elçin “yaradıcılığında bu 

adlarla rastlaşdıqca onu müasir publisist olmaqla yanaşı İslam və din tarixini dərindən bilən, dininə 

bağlı adam kimi görürük” yazır müəllif [1. s.193].  

Dərgidə dilin qrammatikası ilə “doğmalığı” olan altı məqalə yer almışdır. Üçündə “Kitabi-Dədə 

Qorqud” dastanında olan onomastik vahidlərlə a) “Şərqi Anadolunun Ərzurum, Qars, İğdır və 

Ərdahan dialektlərinin ortaq morfoloji xüsusiyyətləri” (Ə.Cəfərov), b) “Xaçmaz rayonunun onomastik 

vahidlərinin ortaq leksik-semantik xüsusiyyətləri” (B.Məmmədov) və c) “Divani-Lüğət-it-türk”ün 

ortaq leksik xüsusiyyətləri” (M.Seyidov) öyrənilərək özündən əvvəlki nəzəri mülahizələr ümumiləş-

dirilmişdir.  

B.Məmmədov “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanı və “Dastani-Əhməd Hərami” poemasının ortaq sintaksis 

xüsusiyyətləri”ni tədqiq edərkən müəyyən etmişdir ki, “Dastan”da işlənən söz birləşmələri, cümlə 

tipləri, tabeli və tabesiz mürəkkləb cümlələr poemada da oxşar modeldə işlənmişdir. Və həmçinin, hər 

iki abidədə rast gəlinən sintaktik əlavələr, ismi və feili birləşmələr, sadə cümlələr, sadə quruluşlu 
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mürəkkəb cümlələr müasir dildə olduğu kimidir, sadəcə tarixi inkişaf nəticəsində Azərbaycan dilinin 

sintaksisində yeniliklər, təkmilləşmələr və səlisləşmələr baş vermişdir.  

Yaxud, M.Seyidov. “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanı ilə “Dastani-Əhməd Hərami” və “Divani-Lüğət-it 

türk” əsərlərinin leksik vahidlərini qarşılaşdıraraq, onların diaxronik və sinxronik istiqamətdə 

müqayisələrini aparmış, məqamı gəldikcə bəzi leksik vahidlərin etimoloji izahını vermişdir. Müqayisə 

edilən mənbələr içərisində həmçinin qədim və orta dövr türk yazılı abidələri, müasir türk dillərinin 

lüğət tərkibi, XIII əsrdən etibarən klassik yazılı ədəbiyyat nümunələrimiz və müasir Azərbaycan 

dilinin lüğət tərkibi də nəzərə alınmışdır. 

Ə.Cəfərovun da hər iki elmi işində “Kitabi-Dədə Qorqud” və “Dastani-Əhməd Hərami” əsərində 

işlənən əsas və köməkçi nitq hissələrinin ortaq və fərqli xüsusiyyətləri araşdırılmışdır. 

Tədqiqata cəlb etdiyimiz materiallar içərisində A.Əliyevanın “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında 

işlənmiş toponimlərin müasir türk dillərində yeri” və “Kitabi-Dədə Qorqud” eposu ilə bağlanan 

Qarabağın bəzi toponimlərinin etimologiyası” adlı məqalələri də öz aktuallığı ilə diqqət çəkir. Belə ki, 

A.Əliyeva “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında işlənmiş toponimlərin müasir türk dillərində yeri” 

problemini tədqiq edərək “Dastan”dakı coğrafi adların türk mənşəli apelyativlər əsasında yarandığını 

və onların Azərbaycan və digər türk xalqlarının toponimikası baxımından səciyyəvi olduğunu müəy-

yən etmişdir. “Dastan”dakı Bərdə, Dərbənd, Gəncə, Gürcüstan ağzı, Göyçə, Əlincə və digər yer-yurd 

adlarına bu gün də bəzən olduğu kimi, bəzən də fonetik dəyişikliyə uğramış şəkildə rast gəlindiyi və 

müasir Azərbaycan toponimləri sistemindəki Bayandurlu, Dondarlı, Qaraçıq, Qaragünə, Kəpənək, 

Kəpənəkçi, Qazan qayası, Qarayazı, Böyük Ulaşlı, Kiçik Ulaşlı kimi vahidlərin “Kitabi-Dədə 

Qorqud”la səsləşdiyi fikirlərini tədqiqata cəlb etməklə paralel olaraq Ağcaqala, Ağ saz, Ala tağ, 

Ağlağan, Dərəşam, Əlincə qalası, Pasinik coğrafi adlarının da elmi təhlilini vermiş, gəldiyi qənaətin 

təsdiqinə müvəffəq olmuşdur. Müəllif “Kitabi-Dədə Qorqud” eposu ilə bağlanan Qarabağın bəzi 

toponimlərinin etimologiyası” probleminin tədqiqində də eyni qənaətdədir: Qarabağ bölgəsi ta qədim  

dövrlərdən bugünümüzə qədər türk yurdu, türk ulusu olmuş və olacaqdır. Elmi işdə “Dastan”la bağla-

nan Sarı Çoban, Çıraq, Qurdlar (və s.) kimi yer adlarının etimoloji təhlilə cəlb olunması göstərir ki, 

qədim türk boylarının izləri Qarabağın toponimlərində bu gün də qalmaqdadır.  

B.Məmmədovun da “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanı və Xaçmaz rayonunun onomastik vahidlərinin 

ortaq leksik-semantik xüsusiyyətləri” adlı məqaləsində mülahizələri A.Əliyevanın qənaətləri ilə üst-

üstə düşür. Son olaraq, B.Məmmədov “Dastan”dakı toponimlərin Xaçmaz rayonu ərazisindəki topo-

nimlərlə müqayisəsi nəticəsində bu qənaətə gəlir ki, bütövlükdə Azərbaycan, o cümlədən Xaçmaz 

rayonu ərazisindəki toponimlər qədim tarixə malikdir.  

*** 

...İnsan adətən həsrət qaldığı bir nəsnəni, yaxud “əlində olanı” itirə biləcəyi xofu (ehtimalı) formalaşa 

biləcək məqamda  O-nu qorumaq uğrunda mübarizəyə qalxır. 

Barəsində bəhs etdiyimiz milli mentalitet kimi mənəvi dəyərlər Azərbaycanın XX əsrə qədərki zaman 

civarında elə də təlatümlü dərəcədə narahatlıq doğurmayıb. Lakin XX əsrin sonuncu qərinəsindən 

sonrakı dövrdə, illah da “qloballaşan dünya” anlamı gündəmə gələndən, Azərbaycanın Avropaya 

inteqrasiyası sürətlənəndən, XXI əsrin II onilliyində “vətəndaş nigahı” anlamını Azərbaycan 

dünyasına “pərçim etmək” iddiasında olanlar zühur edəndən sonra Azərbaycan mühitində milli-

mentaliteti itirmək xofu müşahidə olunmağa başlamışdır: KİV-də, mətbuatda, informasiya 

agentliklərində bu yöndə “SOS” xarakterli müzakirə və mülahizələr səngimək bilmir.  

“Dədə Qorqud araşdırmaları” bu mövzuya özünəməxsus tərzdə - “Kitabi-Dədə Qorqud”da yaşanan 

əxlaq normalarını tədqiqat mövzusu seçməklə gündəmə gətirmişdir. Fikrimizi səhih ifadə etsək, Dədə 

Qorqud – zamanının “konstitusiya”sını, əxlaq və davranış “kodeks”lərini (ətraf xanlıqlar və doğmalığı 

olan ailələr arasında və hətta düşmənlə və əsirlərlə rəftar qaydalarını, ailədaxili ata-ana-övlad 

münasibətlərini, oğuz ərənlərində vətənpərvərlik tərbiyəsi kimi məsələləri tədqiqat obyekti götürərək, 

bu deyilənlərin XII-XX əsrlərə qədərki dövrlərdə Azərbaycan və Türkiyə pedaqoji fikrində yeri 

haqqında “söz” demiş, xalqımızın tarixən kim olduğunu gündəmə gətirməklə xalqımızı bu ali, ünlü 

dəyərləri qorumağa, öz milli-mentalitetindən iraq düşməməyə çağırmışdır.  
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Bu yöndə S.Məmmədovanın “Dədə Qorqud Kitabı”ndakı davranış və rəftar qaydalarının XII əsrə 

qədərki türk pedaqogikasındakı yeri”, T.Əsgərovanın “Dədə Qorqud Kitabı”ndakı ailə 

münasibətlərinin XII əsrə qədərki türk pedaqoji fikrində yeri” və “Dədə Qorqud Kitabı”ndakı ailə 

münasibətlərinin Türkiyə pedaqoji fikrində yeri”, M.Sərdarovanın “Dədə Qorqud Kitabı”ndakı 

vətənpərvərlik motivlərinin XII əsrə qədərki türk pedaqoji fikrində yeri” və “Dədə Qorqud 

Kitabı”ndakı vətənpərvərlik ideyalarının XII-XX əsr Azərbaycan pedaqoji fikrində yeri”, Könül 

Sadıqovanın “Kitabi-Dədə Qorqud”da doğum və adqoyma mərasimi”, “Kitabi-Dədə Qorqud” dasta-

nında “qəhrəmanlıqla nişanlanma” mərasimi” və “Toy və yas mərasimləri” məqalələrində problem 

qoyulan məsələlər özünün uğurlu həllini tapmışdır. Bu yöndə  

“Kitabi-Dədə Qorqud” bugünümüz üçün nələri təlqin edir: 

Bir dövlət başçısı olaraq,  

a) bəylər və xanlar arasında ünsiyyət meyarlarını, xanlıqlar arasında və ölkə daxilində meydana çıxan 

problemləri barışıq yolu ilə həll edəbilmə qabiliyyətini; 

b) ölkə daxilində qiyama və s. mənfi hallara yol verilməməsi üçün düzgün siyasi davranış qaydalarına 

yiyələnmənin yollarını; 

c) ailə münasibətlərinin tənzimlənməsi, ailədaxili münaqişə və davranışların düzgün həlledilmə 

yollarını; 

e) adət-ənənə, toy-nişan, göbəkkəsmə nişanı, qonaqlıqvermə mədəniyyətini... 

Və s.  

Tədqiqatçılar “Kitabi-Dədə Qorqud”dan nümunə gətirdikləri ədəbi-bədii parçaları təhlil edərək 

araşdırdıqları problemin oxşar və fərqli cəhətlərini üzə çıxarırlar. Belə ki, onlara görə  

- “...bu abidə müasir dövrdə də cəmiyyətimizin tərbiyəsində xidmət göstərmək imkanlarını 

tükətməmişdir və əksinə, müasir şəraitdə millətin tənzimlənməsi, davranışının məqsədyönlü 

nizamlanması üçün mühüm məna kəsb edir” [9a. Səh.: 285-286];  

- (“Kitabi-Dədə Qorqud” - A.İsgəndərov) mənəvi tərbiyə məsələlərinin qoyuluşu və həllinə görə 

diqqət çəkən dəyərli mənbədir. Türk xalqlarının həyatını, mübarizəsini, mənəviyyatını əks etdirən 

tarixi mənbə olmaqla bərabər, həm də pedaqoji bir əsərdir. Dastan Oğuz mədəniyyətini nəsildən-nəsilə 

ötürən həyat kitabı, mənəviyyat, əxlaq, öyüd-nəsihət kitabıdır. Bu kitab bütün dövrlərdə xalqın 

qiymətli tərbiyə vasitəsi olmuş, etnopedaqogikanın inkişafında mühüm rol oynamış, həmçinin 

özündən sonra yaranan və formalaşan ədəbi və pedaqoji fikrin inkişafına da qiymətli təsir 

göstərmişdir” [5a. s.302];  

“Kitabi-Dədə Qorqud” obrazlarını müqayisəli şəkildə tədqiqata çəkən M.Sərdarova onların xarakterik 

cəhətlərinin bugünki türk (Azərbaycan) gəncliyi üçün örnək, həyat məktəbi olduğu fikrindədir: oğuz 

qəhrəmanları “öz igidliklərini gözə soxmurlar, döyüşlərdə kişi kimi üz-üzə vuruşurlar, qadınları  təqib 

etmirlər, təslim olanı öldürmürlər, silahsız düşmənə basqın etmirlər. Qəfil hücum, casusluq, ova 

getmiş bəylərin evlərinə, ailələrinə basqın, adam oğurluğu və s. ancaq düşmənə xas xüsusiyyətlər kimi 

təqdim olunur. Başqasının köməyi qəbul olunmur, hər bir qəhrəman intiqamını özü almağa çalışır 

(Qazan xan və çoban əhvalatı kimi) . 

  “Dədə Qorqud Kitabı” mənəvi və fiziki kamilliyin vəhdəti olaraq vətənpərvərlik kitabıdır. O, 

birliyimizi, varlığımızı şərtləndirən milli-mənəvi, ədəbi-pedaqoji irsimizin, fikrimizin təməl daşıdır” 

[12a. s.240]. 

“Dədə Qorqud Kitabı”ndakı vətənpərvərlik ideyalarının XX əsrə qədər pedaqoji fikrimizə təsirini 

araşdırmaq, eyni zamanda XII-XX əsr Azərbaycan pedaqoji fikrinin Azərbaycan ədəbi-estetik qaynağı 

ilə bağlılığını araşdırmaq deməkdir [M.Sərdarova. 12b. s.229]. 

Yaxud “Dədə Qorqud Kitabı”ndakı vətənpərvərlik anlayışlarının pedaqoji fikrimizdə yerini [12a. 

s.306] müəyyənləşdirən M.Sərdarova bu qənaətdədir ki, “vətən sevgisi, vətənpərvərlik duyğusu oğuz 

igidlərinin alın yazısıdır, taleyi, qismətidir. Oğuzsuz – vətən, vətənsiz isə oğuz igidinin mövcudluğu 
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qeyri-mümkündür. Bu cəmiyyətdə vətənpərvər olmamaq mümkün deyil... Onlar bütün maddi və 

mənəvi dəyərli torpağı, onun yetirdiyi nemətləri, ananı, bacını, qardaşı, soy-kökü, dostu, silahdaşı öz 

canı qədər əziz bilir, onu qorumağı mənəvi borc hesab edir. Onlar üçün bütün vətəndə nə varsa, hamısı 

əzizdir” [12a. s.312]. 

 “Kitabi-Dədə Qorqud” xalqımızın məişəti, adət-ənənələri və mərasimlərilə zəngin bir abidədir. 

Burada, illah da doğum və adqoyma, “qəhrəmanlıqla nişanlanma” və toy-yas mərasimləri xüsusi 

tərzdə işlənmişdir. 

 Könül Sadıqova “qəhrəmanlıqla nişanlanma” mərasimi” mövzusunu [10b. s.113-119] “Bəyburanın 

oğlu Bamsı Beyrək” və “”Qanlı Qoca oğlu Qanturalı” boylarından, “Toy və yas mərasimləri” 

mövzusunu isə [10c. s.119-122] “İç Oğuzun Daş Oğuza asi olduğu boy”, “Duxa Qoca oğlu Dəli 

Domrul boyu” və “Dirsə xan oğlu Buğacın boyu” adlı boylarından bəhrələnməklə oxucuya təqdim 

edir. Adqoyma isə... “Kitabi-Dədə Qorqud”da adqoyma şəxsin igidliyinə görə verilir, adın özünün 

mənası isə ya igidin göstərdiyi şücaətə, ya öldürdüyü heyvanın adına, ya da həmin şəxsin özünün 

xarici görünüşünə görə uyğun olurdu. Fikrinin təsdiqi üçün K.Sadıqova müvafiq məqaləsində “Bay-

bura bəyin oğlu Bamsı Beyrək boyu”na, “Bursa xan oğlu Buğacın boyu”na, “Basat Təpəgözü 

öldürdüyü boy”a müraciət etmişdir [10a. s.242-248]. 

Adların qənşərində işlənən ayamalara gəlincə... “Kitabi-Dədə Qorqud”dakı “Dəli Dondar”, “Dəli 

Domrul”, “Dəli Budaq”, “Qaraca Çoban”, “Boyu uzun Burla xatun”, “Sarı donlu Selcan xatun” və s. 

adları tədqiqata çəkən müəllif yazır: “Dastanda adların qarşısında deyilənlər də onların xarici 

görünüşünə, xüsusiyyətlərinə uyğun deyilir” [10a. s.245]. 

Yeri gəlmişkən: 

Bu günün özündə də cəmiyyət arasında ayama ilə tanınan insanlarla qarşılaşmırıqmı? “Qara Əziz” 

(dərisinin rənginə görə), “Tənha Canavar” (adamayovuşmaq birisi özünə belə ad qoyub), “Su 

Məhəmməd” (sukanal təsərrüfatı idarəsində işlədiyinə görə), “Cırtqoz Süleyman” (kəmhövsələ olduğu 

üçün) və s. 

Bu məqamların özü “Kitabi-Dədə Qorqud”un türk (Azərbaycan) xalqlarına mənsubluğunun daha bir 

göstəricisidir. 

NƏTİCƏ: 

“Dədə Qorqud araşdırmaları”nın tədqiqat predmeti götürdüyümüz məqalələrinin təhlilindən gəlinən 

ümumi nəticə budur ki, “Kitabi-Dədə Qorqud” Azərbaycan dilindədir, ümumilikdə türk xalqları 

ailəsinin, hər kəsdən öncə isə Azərbaycan xalqının  ana kitabı, yazılı abidəsidir. Çünki, “...bizim 

zəngin tariximiz, qədim mədəniyyətimiz və milli-mənəvi dəyərlərimiz “Kitabi-Dədə Qorqud” 

eposunda öz əksini tapmışdır... Bu bizim ana kitabımızdır və gənclik bu kitabı nə qədər dərindən bilsə 

millətini, xalqını, vətənini, müstəqil Azərbaycanı bir o qədər çox sevəcəkdir” (Heydər Əliyev) [12b. 

Səh.:226]. 

 

Açar sözlər: “Kitabi Dədə Qorqud” abidəsi, mənəviyyat, qədim türk yurdu, mifoloji dünyagörüşü, 

dastan, qəhrəmanlıq, qopuz, analoji süjetlər. 
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Qorqud araşdırmaları” №4); 

4. Əliyeva Xoşbəxt.  

a) “Dədə Qorqud Kitabı”nın ənənələri şifahi və yazılı ədəbiyyatda (“Dədə Qorqud araşdırmaları” 

№2);  

b) Dədə Qorqud obrazı və süjetləri 70-80-ci illərdə nəzm və nəsr əsərlərində (“Dədə Qorqud 

araşdırmaları” №4); 

5. Əsgərova Tərlan.  

a)“Dədə Qorqud Kitabı”ndakı ailə münasibətlərinin XII əsrə qədər türk pedaqoji fikrində yeri 

(“Dədə Qorqud araşdırmaları” №2);  

b) “Dədə Qorqud Kitabı”ndakı ailə münasibətlərinin Türkiyə pedaqoji fikrində yeri (“Dədə Qorqud 

araşdırmaları” №4); 

6. Hüseynova Leyla.  

a) “Qəhrəmanlıq dastanında sədaqətli at obrazı” (“Dədə Qorqud araşdırmaları” №1. Bakı-ADPU-

2012, 310 səh.);  

b) Dastanlarda dağ obrazı (“Dədə Qorqud araşdırmaları” №2); 

7. Məmmədov Bəhram.  

a) “Kitabi-Dədə Qorqud” və “Dastani-Əhməd Hərami” əsərlərinin ortaq sintaktik xüsusiyyətləri 

(“Dədə Qorqud araşdırmaları” №2); 

 b) “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanı və Xaçmaz rayonunun onomastik vahidlərinin ortaq leksik-

semantik xüsusiyyətləri (“Dədə Qorqud araşdırmaları” №4); 

8. Məmmədova Gülnar. Nağıl və dastanlarda Təpəgöz motivi (“Dədə Qorqud araşdırmaları” №2); 

9. Məmmədova Səlimə. “Dədə Qorqud Kitabı”ndakı davranış və rəftar qaydalarının XII əsrə qədər 

türk pedaqogikasında yeri (“Dədə Qorqud araşdırmaları” №2); 

10. Sadıqova Könül.  

a) “Kitabi-Dədə Qorqud”da doğum və adqoyma mərasimi (“Dədə Qorqud araşdırmaları” №3. 

Bakı-ADPU-2014, 250 səh.);  

b) “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında “qəhrəmanlıqla nişanlanma” mərasimi (“Dədə Qorqud 

araşdırmaları” №4);  

c) Toy və yas mərasimləri (“Dədə Qorqud araşdırmaları” №4); 

11. Seyidov Murad.  

a) “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanı və “Dastani-Əhməd Hərami” poemasının ortaq leksik 

xüsusiyyətləri (“Dədə Qorqud araşdırmaları” №2);  

b) “Kitabi-Dədə Qorqud” və “Divani-Lüğət-it-türk”ün ortaq leksik xüsusiyyətləri (“Dədə Qorqud 

araşdırmaları” №4); 

12 Sərdarova Mehriban.  
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a) “Dədə Qorqud Kitabı”ndakı vətənpərvərlik motivlərinin XII əsrə qədər türk pedaqoji fikrində 

yeri (“Dədə Qorqud araşdırmaları” №2);  

b) “Dədə Qorqud Kitabı”ndakı vətənpərvərlik ideyalarının XII-XX əsr Azərbaycan pedaqoji 

fikrində yeri (“Dədə Qorqud araşdırmaları” №4); 

13. Soltanqızı Pərixanım. “Dədə Qorqud Kitabı”ndakı at kultunun yazılı ədəbiyyata transferi (“Dədə 

Qorqud araşdırmaları” №2); 

14. Tanrıverdi Əzizxan. “Dədə Qorqud Kitabı”nda at adları (“Dədə Qorqud araşdırmaları” №1). 
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AZƏRBAYCAN POEZIYASINDA  SATIRA VƏ ONUN TƏZAHÜR FORMALARI 

 

SATIRE AND ITS MANIFESTATIONS IN AZERBAIJANI POETRY 

 

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Ulduz Fərhad qızı Qəhrəmanova 

 

ADPU-nun “Ədəbiyyat” kafedrasında baş müəllim 

 

Xülasə: 

 Satira cəmiyyətdən narazı qalanların, hüququ tapdalanları mənəvi cəhətdən qoruyan, onların 

yaralarına məlhəm olan bədii priyomdur. Satira bəşər tarixində mənəvi ucalıq, firavanlıq simvoludur. 

Satira  latınca “qarışıq” (smes), “hər şey”  mənası verən kəskin, ifşaedici, bütöv ictimai epoxaya, onun 

siyasi-mənəvi arsenalına qarşı yönəlmiş məhvedici gülüşdür. Satirik əsər, satirik gülüş həyat 

hadisələrindən doğur. Belə ki, satira varlığın bədii əksini verən, mənfi cəhətlərini, mahiyyətini açan, 

ifşa edən komik növdür. Köhnə həyatla mübarizədə satiranın əhəmiyyəti böyükdür. Sənətkar 

cəmiyyətdəki eyibləri, maneələri, zülmü, cəhaləti tənqid və ifşa etməklə qələmə aldığı həyatı ya islah, 

ya da rədd edir.  Satira ancaq ifşaedici, öldürücü, kəskin, kinayəli gülüşdür. Satirik gülüş dərin və 

ciddi gülüşdür. Kəskin, öldürücü gülüşdə sənətkarın nifrəti hiss olunur. Çünki satirada sənətkarın 

danışdığı əhvalatda əslində gülüş doğuran heç nə olmur. Sadəcə olaraq sənətkarın danışdığı əhvalat o 

dərəcəyə çatıb ki, mühit, insanlar o qədər pisləşib ki, sənətkar onlara kinayəli münasibət bəsləyir və 

sənətkar tərəfindən kəskin gülüş yaranır. Əslində isə sənətkarın danışdığı əhvalat acınacaqlı vəziyyət, 

tənqiddir. Açar sözlər: satira, kinayə, komizm, M.Ə.Sabir, cəmiyyət 

 

 Summary 

   Satire is an artistic method that morally protects those who are dissatisfied with society and those 

whose rights are trampled on, and is a salve for their wounds. Satire is a symbol of spiritual excellence 

and prosperity in human history. Satire, which means "mixed" (smes) in Latin, is a sharp, revealing, 

destructive laugh directed at the entire social epoch, its political-moral arsenal. A satirical work, 

satirical laughter arises from life events. Thus, satire is a comic type that gives an artistic reflection of 

existence, reveals its negative aspects, its essence, and exposes it. The importance of satire in the fight 

against the old life is great. By criticizing and exposing the flaws, obstacles, oppression, and ignorance 

in the society, the artist either corrects or rejects the life he writes. Satire is only revealing, murderous, 

sharp, sarcastic laughter. A satirical laugh is a deep and serious laugh. The artist's hatred is felt in the 

sharp, murderous laugh. Because in satire, there is nothing actually funny in the story told by the artist. 

Simply, the story told by the artist has reached such a level that the environment and people have 

deteriorated so much that the artist has a sarcastic attitude towards them and a sharp laugh is generated 

by the artist. In fact, the story told by the artist is a sad situation, a criticism. 

Key words: satire, sarcasm, comedy, M.A. Sabir, society 

 

                                 Azərbaycan poeziyasında satira və onun təzahür formaları 

  Həyatı dərk etmədən heç nəyə gülmək olmaz. Bütün canlı varlıqlar arasında gülüş yalnız insana 

məxsusdur. İnsan yeganə canlı varlıqdır ki, həm gülür, həm də gülüş obyekti olur. Gülüş insanı 

düşündürməlidir, nəticə çıxarmağa, ibrət götürməyə, mübarizə aparmağa hazırlamalıdır. Gülüş insanı 

öz eyib və nöqsanlarından əl çəkməyə məcbur edir. Heç kəs öz-özünü ifşa etdiyi qədər başqası onu 

ifşa edə bilməz. Gülüş öz təbiətinə görə xəlqi keyfiyyətlərə malik olmalıdır. Gülüş yalanı sevmir. 

Çünki gülüş məhz yalana qarşı çevrilir. Ona görə də gülüşün daxilində yalan gizlətmək mümkün deyil. 

İnsan xislətində qəmdən sonra ən doğma hiss məhz gülüşdür. Gülüş eybəcərliyin qənimidir. “Gülmək 
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həm də insanın gözəl, xeyirxah, nəcib, məhz insani xüsusiyyətlərindəndir. Onu başqa məxluqatdan, 

heyvanatdan ayıran, onun yüksəkliyini göstərən ülvi, təmiz, parlaq bir əlamətdir”. (6, 214-215)  

  Komizm həyatdakı mənfi hadisələrin, həyatdakı eybəcərliklərin  bədii ədəbiyyatda sənət dili ilə 

ifadəsidir. Lakin bütün mənfilik və eybəcərliklər gülüş doğurmur. Yalnız o mənfiliklər komizm 

doğurur ki, onun bədii ədəbiyyatda ifadəsi oxucuda gülüş emosiyaları yaradır. Yazıçı gülməlini, 

gülüncü həyatdan mənimsəyir, ətraf mühitdən seçib götürür və onu yüksək sənət səviyyəsinə 

qaldıraraq oxucunu, tamaşaçını güldürür. Beləliklə, komik sənət gülüşdən (gülüncdən) başlayır və 

gülüşlə bitir. (14, 37-38”) “Komiklik insanı həqiqətə, düzlüyə, ülviliyə aparan şəffaf bir yoldur”. 

(U.Q.)  

  Əsrlər bir-birini əvəz etdikcə, insanlar təbəqələşib hakim-məhkuma bölünüb bir-birindən 

uzaqlaşdıqca onların haqsızlığa hiddəti, nifrəti, qəzəbi ədəbiyyatda satirik, yumoristik formalarda 

meydana çıxırdı. Zaman-zaman ictimai formasiyaların hamısında ədalətsizlik, haqsızlıq, zülmkarlıq, 

istismarçılıq ədəbiyyatda öz əksini tapıbdır. Aşağı təbəqə əzilib, talanıb təhqir olunubdur. Say etibarı 

ilə aşağı təbəqə çoxluq təşkil etsə də, daim istismara, zülmə məruz qalan da həmişə aşağı təbəqə 

olubdur. Haqq və ədaləti müdafiə etmək sənətkarların əsas mövzusuna çevrilirdi və bu narazılığı 

ədəbiyyatda həmişə müxtəlif bədii nümunələrdə əks etdirdilər.  Hər bir sənətkarın fərdi üslubunun 

formalaşmasında zaman, mühit və sənətkarın ictimai mövqeyi həlledici rola malikdir. Bu da dövrün 

tələblərinə köklənir, bədii həqiqəti sənətkara zamanın özü diqtə edir.    

 Məlumdur ki, sadə xalq kütlələri hakim dairələrə narazılığını bildirəndə çox vaxt  gülüşdən, kinayə və 

istehzadan istifadə edirdilər. Yazıçı gülüş  vasitəsilə əks etdirdiyi həyat hadisələrinə öz münasibətini 

bildirir.  Bu baxımdan bədii ədəbiyyatda gülüşün iki növü müəyyənləşir: Satira və yumor 

  Satira cəmiyyətdən narazı qalanların, hüququ tapdalanları mənəvi cəhətdən qoruyan, onların 

yaralarına məlhəm olan bədii priyomdur. Satira bəşər tarixində mənəvi ucalıq, firavanlıq simvoludur. 

Satira  latınca “qarışıq” (smes), “hər şey”  mənası verən kəskin, ifşaedici, bütöv ictimai epoxaya, onun 

siyasi-mənəvi arsenalına qarşı yönəlmiş məhvedici gülüşdür. Satirik əsər, satirik gülüş həyat 

hadisələrindən doğur. Belə ki, satira varlığın bədii əksini verən, mənfi cəhətlərini, mahiyyətini açan, 

ifşa edən komik növdür. Köhnə həyatla mübarizədə satiranın əhəmiyyəti böyükdür. Sənətkar 

cəmiyyətdəki eyibləri, maneələri, zülmü, cəhaləti tənqid və ifşa etməklə qələmə aldığı həyatı ya islah, 

ya da rədd edir.  Satira ancaq ifşaedici, öldürücü, kəskin, kinayəli gülüşdür. Satirik gülüş dərin və 

ciddi gülüşdür. Kəskin, öldürücü gülüşdə sənətkarın nifrəti hiss olunur. Çünki satirada sənətkarın 

danışdığı əhvalatda əslində gülüş doğuran heç nə olmur. Sadəcə olaraq sənətkarın danışdığı əhvalat o 

dərəcəyə çatıb ki, mühit, insanlar o qədər pisləşib ki, sənətkar onlara kinayəli münasibət bəsləyir və 

sənətkar tərəfindən kəskin gülüş yaranır. Əslində isə sənətkarın danışdığı əhvalat acınacaqlı vəziyyət, 

tənqiddir.  

  Satirik gülüş, gerilik və nöqsanlar əleyhinə çevrilmiş silahdır, cəmiyyətin demokratikləşməsinə və 

tərəqqisinə kömək edən güclü vasitədir. Satira müəllifin dünyagörüşünün təzahür forması, həyatı 

dərketmə üsul və vasitələrindən biridir. Satira bütün zamanların təzahür formasıdır. Satira bədii 

gülüşdür, eybəcərliyin ifşasıdır. Satirik əsərlərdə həyat həqiqətləri satirik gülüş fonunda təqdim olunur. 

Tənqid satirik gülüşün nüvəsini təşkil edir. Lakin məzmununda tənqid olan hər cür gülüşdə özlüyündə 

dərin ictimai satira deyil. Ədəbiyyatşünaslıqda ancaq ifşaedici gülüşə satira deyilir. Satira sosial 

bəlalardan, hər cür mənəvi-əxlaqi naqislikdən yaxa qurtarmaq vasitəsi, qüdrətli mübarizə üsuludur.  

 Ədəbiyyatın bütün janrlarında özünü göstərən satira günümüzə qədər davam etməkdədir. Satiranın 

yaranması və inkişafı bağlıdır: 

• Demokratik ideyalarla 

• Realizmin inkişafı ilə:  

  Satiranı tənqidi realizmdən ayrı düşünmək mümkün deyil. Satiranın komponentləri: gülüş, komizm, 

sarkazm, istehza, qrotesk, kinayə, pamflet, pritça, parodiya, yumor, nadirə  

 Komikliyin inikası növləri: qrotesk, hiperbola, bədii şişirtmədir. Hiperbola satirik yazıçı üçün sanki 

mikroskopu, böyüdücü şüşəni əvəz edir. Belə ki, mənfi tip bu “böyüdücü şüşə” altına düşdükdə onun 
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bütün günahlarını, eybəcərliklərini, islah olmalı cəhətlərini daha aydın görən, duyan, dərk edən 

oxucuda ona qarşı kin, etiraz, nifrət oyanır.  Qrotesk fantastik formada ifrat mübaliğədir. Qroteksin 

funksiyası bəzən fantastik süjet yaratmaqdır. Qroteks inadırıcılıq həddini keçir, obrazı reallıqdan 

uzaqlaşdırır. Qroteks üslubu ilə yaradılan obraz haqqında belə deyilir: “inanılası deyil”, “fantaziyadır”. 

Qroteks əsasən intibah ədəbiyyatında daha çox inkişaf etmişdir. Qroteks xarakterin keyfiyyətinin 

şişirdilərək pozulmasıdır. Qroteksdə bir yerdə sığışmayan əlamətlər bir hadisəyə, bir şəxsə, bir əşyaya 

süni şəkildə cəmləşdirilir. “Qroteks” sözünün mənşəyi naməlum rəssam tərəfindən çəkilmiş yarı 

heyvan, yarı bitki ornamentdir. Bu ornament XVI əsrdə qədim Roma ərazisindəki qrotlarda yəni kaha, 

mağarada çəkilmişdir. Qroteks şişirtmənin bir formasıdır.    

 Satiranın  formaları:  

1.Kinayə, ironiya, tənə, istehza, rişxənd  bir-birinə sinonim olan terminlərdir. Müəyyən bir fikrə dolayı 

yolla, örtülü şəkildə münasibət bildirməkdir.  Kinayə (ironiya, tənə) kobud şəkildə ələsalma, rişxənd, 

lağa qoymaqdır. Kinayə ərəb sözü olub tənə etmək, toxunmaq mənasını bildirir. İroniya termini də  

yunanca “eironeia” sözündən olub hiyləgər, gizli istehzalı gülüş deməkdir. Kinayə bədii gülüşün 

təzahür forması olub satiranın ən qüvvətli tərkib hissəsidir. Satiranın gücü kinayədən aslıdır. Məsələn: 

Əgər zəif cüssəli bir adamın pəhləvanlığından, hamının qorxaq kimi tanıdığı adamın şücaətindən, 

qəhrəmanlığından danışılırsa, bu kinayə, ironiyadır. Məsələn: Qacarın dediyi: 

                                         Vətən! Çoxmu sevir məni o vətən? 

                                         Mənə həcv yazır hər yoldan ötən! (S.Vurğun “Vaqif” dramı)  

misraları kinayədir. Çünki Qacar öz vətənində sevilmədiyini yaxşı bilirdi. Kinayə xarakteri daşıyan 

ifadə üçün həyəcan, yüksək ton, hiddət deyil, sakitlik əsas şərtdir. Sakit, adi şəkildə deyilmiş sözlər 

daha dərin və ciddi məna kəsb edir.  Deməli, kinayə  insana, hadisə və əhvalata tənəli, istehzalı, 

rişxəndli münasibətdir. Ancaq bu münasibət təmkinlə, sakit və soyuqqanlı ahənglə ifadə olunur.  Bizə 

elə gəlir ki, tənqid edilən, lağa qoyulan şəxs, hadisə, əhvalat sanki təriflənilir. Kinayədə söz öz həqiqi 

mənasında yox, məcazi mənada işlənir. Məsələn: M.Ə.Sabirin satiraları başdan-ayağa kinayə üzərində 

qurulmuşdur. Onun “Ata nəsihəti” satirasına nəzər salsaq görərik ki, ata elm öyrənməyə çalışan 

oğlunu, düşdüyü yaman yoldan çəkindirməyə çalışır. Bu məqsədlə ona belə “öyüd” və “ağıl” verir: 

Bəsdir, ey oğul, boş yerə bu elmə çalışma, 

           Qanın tələf oldu! 

Gündüz, gecə səy eyləyibən dərsə alışma, 

           Canın tələf oldu! 

Bu şəhrdə çoxdur, görürəm, elm oxuyanlar, 

           Onlar nə tapıblar? 

Divanədilər malını bu yolda qoyanlar, 

           Guya ki, yatıblar... (13, 81). 

“Nəsihət” bu ruhda davam edir. Ata oxuyanların aləmi qarışdırıb həm özlərini, həm də ətrafı 

incitdiklərini əsas gətirir. Bununla, öz mövqeyinin doğruluğunu sübut etməyə çalışır. O, pislədiyi, 

bəyənməyib zərərli hesab etdiyi yolun əvəzinə oğluna belə bir yolu “məsləhət” görür: 

Bundan sora qıl tövbə dəxi, məktəbə getmə, 

           Bircə usan, oğlum! 

Ta baxma müəllim sözünə, ta əməl etmə, 

          Axır utan, oğlum! 

Çıx dağa, daşa, yol kəsibən qarətə başla, 

         Axırda qaçaq ol; 
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Sal bir beşatan boynuna, bu adətə başla; 

        Həmmali-yaraq ol, 

        Xəlqə dadanaq ol, 

        Hər işdə sayaq ol, 

        Var cana ziyanı 

        Qeyrətdən uzaq ol!... (13, 81). 

   “Ata nəsihəti” satirasında oğlunu dərsdən, məktəbdən, elmdən çəkindirməyə çalışan ataya sənətkarın 

kinayəsinin şahidi oluruq. Sabirin bu satirası  M.Füzulinin məşhur “Leyli və Məcnun” poemasında 

atasının Məcnuna nəsihətindən bəhrələnməklə yazılmışdır. Professor M.Məmmədov həmin satira ilə 

bağlı “Hophopnamə”nin (13, 81-82) “İzah və şərh”lərində yazır: “Bu şeir Füzulinin “Leyli və 

Məcnun” poemasında Məcnuna atası tərəfindən edilən nəsihətə bənzətmədir. 

  Kinayənin gücü, bədii dəyəri onun ictimai mənasındadır.  Kinayə məcaz növüdür, yəni bədii-ifadə 

vasitəsidir, onun yeri-yurdu, fəaliyyət sahəsi satirik və  yumoristik əsərlərdir. Kinayədə sətiraltı 

mənaya üstünlük verilir. Sətiraltı məna adətən kinayəli ifadənin, satiranın, yumorun, atalar sözləri və 

lətifələrin  alt qatında  gizlənir. “Kinayəni məcazi söz yox, məcazi gülüş hesab etmək daha doğru 

olardı. Lap əslində kinayə təkcə məcazi gülüş deyil, ümumiyyətlə, tənqidi gülüşün əsas yaradıcısı. 

mayasıdır”. (4, 33) İstehza satirik əsərlərdə zəhərli gülüşün ifadəsidir. İstehza danışan yaxud 

yazan adamın, haqqında bəhs etdiyi şəxsdən, şəxslərdən üstün olması nəticəsində meydana çıxan 

bir haldır. İstehzaya satirik şeirlərdə daha çox rast gəlinir. Məsələn: M.Ə.Sabirin satirik şeirləri 

istehza içindədir. 

                                            Millət necə tarac olur, olsun, nə işim var?! 

                                            Düşmənlərə möhtac olur, olsun, nə işim var?! 

2.Sarkazm, təriz bir-birinə sinonim olan terminlərdir. Sarkazm  yunanca “parçalama”, “dağıtma”, 

“iztirab” mənaları daşıyan, qəzəbli gülüş deməkdir. Sarkazm kinayənin ən son kəskin, şiddətli  

pilləsidir. Sarkazmda istehza, tənə daha yüksək mərhələyə çatır. Burada qəzəb, nifrət hissi özünü 

göstərir. Sarkazm öldürücü gülüşdür. Sarkazmla kinayənin fərqi: 

• Kinayə sakit bir tərzdə, ciddi, soyuqqanlıqla deyilirsə, sarkazm şiddətli, gərgin, həyəcanlı 

tərzdə deyilir.  

• Kinayədə nifrət, sarkazmda qəzəb hissi var. 

   Məmməd Əliyeyə əsaslanaraq kinayənin aşağıdakı növlərini müəyyənləşdirə bilərik: 

1.Tərif etməklə tətbiq edilən kinayə növü. Məsələn: M.Ə.Sabirin İran şahının dilindən yazılan “Mən 

şahi-qəvişövkətəm,..” (13, 121) sözləri ilə başlayan satirada satirik tip özünü belə öyür: 

         Mən şahi-qəvişövkətəm,  İran özümündür! 

         İran özümün, Rey, Təbəristan özümündür! 

         Abad ola, ya qalsa da viran, özümündür! 

         Qanuni-əsasi nədi, fərman özümündür! 

         Şövkət özümün, fəxr özümün, şan özümündür! 

 

         Vermişdi atam gər sizə qanuni-əsasi, 

         Bir molla kişiydi, var idi hilmi, həyasi, 

         Bilməzdi nədir leyk, ümurati-saiyasi; 

         Ey həmşəri, sən əyninə gey bitli libasi! 
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         Xələt özümün, təxti-zərəfşan özümündür! 

         Şövkət özümün, fəxr özümün, şan özümündür! (13, 121). 

Göründüyü kimi, şah özünü öyərək “dövlətçilik”, “idarəçilik” bacarığını nümayiş etdirir. Atası 

Müzəffərəddin şahın “bir molla kişi” olduğunu, siyasət nə olduğunu bilmədiyi üçün ölkədə “qanuni-

əsasi” elan etməsindən narazı qaldığını bildirir. Elan edir ki, ölkədə demokratiyadan söhbət belə gedə 

bilməz. Ölkə, onun varlığı və bütün sərvəti mənə məxsusdur. Ona görə hökm və fərman vermək 

səlahiyyəti də mənə məxsusdur. Özü də ölkənin abad, ya bərbad olmasının heç kəsə dəxli yoxdur. 

Çünki mən mütləq hakiməm. Satirik tip bütün bu səlahiyyət və imkanlarını bildirdikdən sonra özünün 

eybəcər daxili sifətləri haqda belə məlumat verir: 

2.Tənqid etməklə tətbiq edilən kinayə növü: Məsələn: Yenə də M.Ə.Sabirin İran şahının dilindən 

yazılan “Mən şahi-qəvişövkətəm,..” (13, 121) sözləri ilə başlayan satirasındakı satirik tipin özünü 

öymə səhnəsinə nəzər salaq: 

          İranlı deyil, cümlə bilir Məndəliyəm mən, 

          Gürgani-cəfavü sitəmin çəngəliyəm mən, 

          İranlıların başlarının əngəliyəm mən, 

          Sorram, içərəm qanlarını-çün zəliyəm mən, 

          Laşə özümün, ət özümün, qan özümündür! 

          Şövkət özümün, fəxr özümün, şan özümündür! 

 

          Gördüz ki, necə sizləri tədib elədim mən! 

          Baqqal balasın leşkərə sərtib elədim mən! 

          Atəşlə yaxıb məclisi tərxib elədim mən! 

          Quranı danıb, andı da təkzib elədim mən! 

          Sövgənd nədir, əhd nə, fərman özümündür! 

          Şövkət özümün, fəxr özümün, şan özümündür! (13, 121-122) 

Bu öyünmələr davam etdikcə İran şahı Məhəmmədəli Mirzənin vəhşi və yırtıcı təbiəti oxucunun 

gözü qarşısında bütün dəhşəti ilə canlanır. O, vəhşi və yırtıcı olmaqla yanaşı yalançı və hiyləgərdir. 

Bütün müsbət dəyərlər bu tipə yaddır. Ona görə də xalqa verdiyi vədləri də, Qurana içdiyi andı da 

danması ilə fəxr edir. 

İran şahını özünü bu cür öyüb tərifləməsinə, bəd əməlləri ilə fəxr etməsinə səbəb nədir? 

Satiradan aydın görünür ki, ölkədə baş qaldıran azadlıq qüvvələrinin xofu şahı hövsələdən çıxarmışdır. 

Ona görə onların qarşısına bu cür hərbə-zorba ilə, özünü öyməklə çıxır. Şah bir qədər də irəli gedib 

Təbriz inqilabçılarını vaxtilə ona etimad göstərdiklərinə görə yamanlayır: 

Təbrizlilərin kor idimi gözləri əvvəl, 

Bir yerdə keçirtdik gecə-gündüzləri əvvəl, 

Həqqimdə yox idi oların sözləri əvvəl, 

Şah etdilər İranə məni özləri əvvəl, 

İndi nə deyirlər dəxi, dövran özümündür! 

Qızlar özümündür, gözəl oğlan özümündür! (13, 122) 

Bütün bu qınaqlardan, hədə-qorxulardan, fəxr etmələrdən sonra ölkə əhaləsinə həqarətli 

münasibət bəslədiyini də gizlətmir. Onun rəyinə görə, iranlılar hər cür təhqirə, acınacalı güzərana 

layiqdirlər. Bu barədə satirada oxuyuruq: 
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İranlı gərək ömr edə zillətdə həmişə, 

Nikbətdə, əsarətdə, məzəllətdə həmişə; 

İranlı gərək can verə qürbətdə həmişə! 

İranlı, itil, get yaxanı bitdə həmişə! 

Xaqan özümün, kişvərü saman özümündür! 

Şövkət özümün, fəxr özümün, şan özümündür!  (13, 122) 

 Şahın özünü öyməsi, lovğalanması, ölkəni xarabazara çevirməsi, bütün bunlardan utanmaq əvəzinə 

fəxr etməsi onun öz həmvətənlərinə həqarətli münasibətindən, həm də vəhşi təbiətindən irəli gəlir. 

Sabir İran şahını özünü öydürməklə ifşa etmişdir. 

 Aparılan təhlillərdən də göründüyü  kimi, M.Ə.Sabir eyni satiralarının içində kinayənin hər iki 

növündən məharətlə istifadə etmişdir. 

 Abbas Hacıyev satira haqqında danışarkən kinayə ilə bağlı belə demişdir: “Kinayə insana, hadisə və 

əhvalata tənəli, istehzalı və rişxəndli münasibətdir. Ancaq bu münasibət təmkinlə, sakit və soyuqqanlı 

ahənglə ifadə olunur. Elə bil tənqid edilən, lağa qoyulan adam təriflənilir, onun mövqeyində dayanılır, 

ancaq əslində pis əməlləri pislənilir”. (10, 197) Satira yaradıcılığı üçün kinayə və istehzanın olması 

əsas şərtdir. Satiranın nüvəsində ifşa dayanır. Bu ifşa həcvlərdə birbaşa, yəni ünvanı ilə, təmsillərdə isə 

alleqorik şəkildə həyata keçirilir. 

 Göründüyü kimi, satira cəmiyyətlə fasiləsiz mübarizə aparan bədii gülüşdür. Yazıçı satira yazarkən 

qəzəblə hər hansı bir ictimai hadisəni qələmə alır, nifrətini acı gülüş yolu ilə verir. Deməli, cəmiyyətin 

müxtəlif dairələrinin sənətkar tərəfindən tənqidi ilə bağlı yaranan gülüş satiradır, kəskin gülüşdür. 

Çünki satira iylənmiş, çürümüş, müalicəsi mümkün olmayan sosial eyibləri baltalayıb atmaq yolunu 

seçməklə ictimai qüsurlarla, mədəni geriliyin fəsadları ilə, mənəvi şikəstlik ilə mübarizə aparır. Satirik 

ədib insanın ictimai qüsurunu, eybəcər tərəfini qabartmaqla cəmiyyətdəki ictimai problemə işıq salmış 

olur. Əsl satirada mübaliğə həmişə olur. Əslində satira cəmiyyəti mənəvi-əxlaqi kamilləşməyə aparan 

bir yoldur. Cəmiyyəti təmizləmək baxımından satiranı əvəz edəcək II əhəmiyyətli yol bəlkə də yoxdur.  
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Xülasə 

Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi ümumtəhsil məktəblərində tədrisinin əsas məqsədi şagirdlərə 

dinləyib-anlama, danışma, oxu və yazı bacarıqları qazandırmaqla onların nitqini inkişaf etdirmək, 

şəxsiyyət kimi formalaşmalarına zəmin yaratmaqdan ibarətdir. 

Ana dilinin orta məktəbdə öyrədilməsində yazı təlimi, orfoqrafik qaydalar üzərində işin düzgün təşkil 

olunması vacib amil kimi dəyərləndirilir. Şagirdlər ayrı-ayrı mövzuların tədrisi prosesində orfoqrafık 

qaydaların mənimsənilməsi ilə  bağlı müxtəlif səpgili, praktik çalışmaları təhlil edirlər. Məhz 

qrammatik çalışmaların köməyi ilə şagirdlərin qazandıqları biliklər möhkəmlənir, qrammatik 

hadisələrin nə dərəcədə başa düşülməsi dəqiqləşir, orfoqrafiya və nitq inkişafı sahəsində onlara bir sıra 

vərdişlər aşılanır. Savadlı yazının təşkil olunmasına maneə törədən cəhətlərdən biri də yazılışı çətin 

sözlərin, terminlərin işlənməsidirsə, digəri də orfoepik tələffüzün arasında kəskin fərqlərin olmasıdır. 

Müəllim nəinki dil dərslərində, həm də oxu dərslərində şagirdlərlə birgə sözlərin leksik mənalarını 

açmağa çalışmalı, onların sinonimlərini tapmaqla cümlədə işlətməlidirlər. Şagirdlərin öz yazılarında 

ardıcıllıq, məzmunca dolğunluq, yazının bədii bir dildə ifadə olunması olduqca önəmlidir. 

İbtidai siniflərdə ana dilinin tədrisinin başlıca prinsipi nitq inkişafı olduğundan qrammatikanın tədrisi 

prosesində də şagirdlərin nitqinin və təfəkkürünün inkişafına geniş imkanlar açılır. Hər bir dərsdə 

ədəbi tələffüz, leksika, söz yaradıcılığı, üslubiyyat və ya rabitəli nitqin inkişafı üzrə iş əks olunmalıdır. 

İbtidai sinif şagirdlərinin dilin qrammatik formalarını şüurlu şəkildə dərk etmələri, onların lüğət 

ehtiyatını sürətlə mənimsəmələri üçün geniş imkanlar yaradır. Hər hansı qrammatik qaydaların və 

terminlərin mənimsədilməsi lüğət ehtiyatının dəqiqləşdirilməsinə xidmət edir. 

Açar söz:  ibtidai sinif, dil qaydaları, dərslik, metod  və yollar 
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Summary 

The main purpose of teaching the Azerbaijani language as the state language in general education 

schools is to develop students' speech and to create a basis for their personality formation by giving 

them listening, speaking, reading and writing skills. 

In the teaching of the mother tongue in secondary school, writing training, correct organization of 

work on orthographic rules is considered as an important factor. In the process of teaching different 

subjects, students analyze various practical exercises related to mastering orthographic rules. It is with 

the help of grammar studies that students' acquired knowledge is strengthened, the extent to which 

grammatical events are understood is clarified, and a number of habits are instilled in them in the field 

of spelling and speech development. One of the obstacles to the organization of literate writing is the 

processing of difficult-to-write words and terms, and the other is the existence of sharp differences 

between orthoepic pronunciation. Not only in language lessons, but also in reading lessons, the teacher 

should try to open the lexical meanings of words together with students, find their synonyms and use 

them in sentences. It is very important for students to have consistency, fullness of content in their 

writing, and expression of the writing in an artistic language. 

Since the main principle of mother tongue teaching in primary classes is the development of speech, 

the process of teaching grammar opens wide opportunities for the development of students' speech and 

thinking. Each lesson should reflect work on the development of literary pronunciation, vocabulary, 

word creation, stylistics or communicative speech. Conscious understanding of the grammatical forms 

of the language by elementary school students creates ample opportunities for them to quickly master 

the vocabulary. Mastering any grammatical rules and terms serves to refine the vocabulary. 

Keywords: elementary school, language rules, textbook, method and ways 

 

İbtidai siniflərdə  dil qaydalarının öyrədilməsi yolları (II sinif üzrə) 

GİRİŞ 

Azərbaycan dili və oxu dərslərinin əlaqəli şəkildə tədris olunması nitq inkişafı, ədəbi tələffüz və ifadəli 

oxu vərdişlərinin formalaşdırılması baxımından zəruridir. Dil dərslərində qayda və qanunları şüurlu 

şəkildə qavrayan şagird qazandığı nəzəri bilikləri oxu dərslərində praktik yolla daha dərindən öyrənir. 

Oxu dərsləri şagirdlərə lüğət ehtiyatını zənginləşdirməyə, cümlə qurmaq vərdişlərini formalaşdırmağa, 

cümlədə və mətnlərdə sözlər arasında əlaqəni öyrənməyə, danışıq prosesində sözün orfoepik baxımdan 

necə səsləndiyini müşahidə etməyə imkan yaradır. Dil və oxu dərslərinin əlaqəli tədrisində ədəbi 

tələffüz vərdişlərinin aşılanması üzrə iş üç yolla aparılır: 

1. Şagird öyrəndiyi tələffüz qaydaları əsasında danışır və müəllim ifadəli oxu bacarığını 

şagirdlərdə  tam şəkildə fəallaşdırır; 

2. Düzgün tələffüzlə şivə və adi danışıq tələffüzü arasındakı fərqi tapmaq, nitq prosesində baş 

verən qüsurları təhlil etmək; 

3. İfadəli oxunun tələbi ilə şagirdləri tanış etmək və düzgünlük, şüurluluq, ifadəlilik, optimal 

sürət kimi keyfiyyətləri qoruyub saxlamaq. 

I sinifdən etibarən sözü hecaya ayıra bilməsi, hər hecada olan səslərin yerini düzgün və ardıcıl 

olaraq müəyyən etməsi, sözlərdəki səslərin yerini dəyişdirmədən tələffüz etməsi şagirdə düzgün 

yazmağa əsas verir. Həmçinin sözün hecaya ayrılması üzrə vərdişlərin yaradılması da şagirdlərdə 

sözün sətirdən-sətrə düzgün keçirilməsi işində böyük rol oynayır.  

Metodist A.Abdullayev və Y.Kərimov öz dərsliklərində haqlı olaraq qeyd edir ki, dil dərslərində 

materialın xarakterindən, qarşıda qoyulmuş məqsəddən, təlim üsulları və tədris prosesinin şəraitindən 

asılı olaraq, dərsin tipi də müxtəlif olur; nümunə olaraq  onu qeyd edərdim ki, bir dərsdə yeni bilik 

verilirsə, digər dərsdə qazanılmış biliklər möhkəmləndirilir, bacarıq və vərdişlər yaradılır, sonda 
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öyrənilmiş biliklər təkrarlanır, sistemə salınır.  Qrammatika dərslərində sözsüz ki, məntiqi çalışmalar 

daha mühüm yer tutur. Bu çalışmalar sistemi  ətraf aləmdəki əşya və hadisələr haqqında  uşaqların 

sadə biliklərini sistemləşdirir, həmçinin  onların təfəkkürünü inkişaf etdirir. Bunun əhəmiyyəti odur ki, 

məktəbə yenicə gəlmiş uşaqlar xeyli söz ehtiyatına malik olur, lakin onlar bu sözlərin ifadə etdikləri 

məfhumları-cisim və hadisələrin mühüm əlamətlərini səthi bilir, bunun da nəticəsində sözü nitqdə 

məqamında işlətməkdə çətinlik çəkirlər. 

Məqaləmizdə II sinif Azərbaycan dili dərsliyində olan dil qaydalarını tədqiqata cəlb etmişəm. 

Sözün izahı ilə bağlı qayda diqqətimi çəkdi: 

Sözü izah etmək üçün sözün aid olduğu varlığın əlamətləri (rəngi, forması, dadı, istifadə 

məqsədi və s.) sadalanır; 

Məsələn: 

Səndəl – ayaqqabı növüdür. Dabansız və yüngül olur. Yayda geyinilir. 

Tilov – ucunda qarmaq olur, balıq tutmaq üçün istifadə olunur. 

Şezlonq – çimərlikdə uzanmaq üçün istifadə olunur.     [2, 

s.9] 

Dərslikdə verilmiş bu üç söz haqqında qeyd etmək istərdim ki, yalnız tilov sözü şagirdlərin fəal 

lüğət fonduna daxil olacaq. Nə səndəl, nə də ki, şezlonq sözünü  gündəlik həyatlarında belə istifadə 

etməyəcək. Həm deyilişi onlar üçün çətinlik yaradır, həm də tez bir zamanda mənasını unudacaqlar. 

Məsələ burasındadır ki, şagirdlərin lüğəti həm kəmiyyətcə, həm də keyfiyyətcə 

qiymətləndirilməlidir.70-ci illərdə aparılan tədqiqat yeddiyaşlıların lüğət ehtiyatında 4080 sözün 

olduğunu müəyyənləşdirmişdi. Onların yalnız 2177-si şagirdlərin fəal lüğət fonduna daxil olan 

sözlərdir. Deməli I sinifdə oxuyan şagird mənasını az-çox başa düşdükləri, lakin nitqdə işlətmədikləri 

xeyli söz bilirlər. Məhz bu kimi sözlər onların qeyri-fəal lüğətini təşkil edir. Fəal lüğəti ilk növbədə 

şagirdlərin gündəlik həyatda, hamı tərəfindən  anlaşılan sözlər təşkil etdiyi halda, qeyri-fəal lüğətə 

onların mənasının başa düşdükləri, lakin nitqdə çox işlətmədikləri sözlər, o cümlədən arxaizmlər, 

neologizmlər, dialektizmlər və s. daxil olur. Şagirdlərin lüğət ehtiyatının zənginliyini yalnız onların 

nitqindəki sözlərin sayı ilə müəyyənləşdirmək olmaz. Şagirdlərin qrammatikadan biliklərin artırmaq, 

şifahi və yazılı nitqdən istifadə etmək üçün onlara möhkəm vərdişlər aşılamaq, orfoqrafiya və durğu 

işarələri üzrə vərdişlər qazandırmaq və nəhayət onların məntiqi təfəkkürünü inkişaf etdirməkdə 

qrammatik təhlil mühüm rol oynayır. Qrammatik təhlil Azərbaycan dili dərslərində aparılan elə bir 

məşğələdir ki, onun vasitəsi ilə şagirdlər mətndən müəyyən qrammatik qaydaları tapır və onların bu və 

ya digər qrammatik bölmələrə aid olduğunu müəyyənləşdirir. Qrammatik təhlil bəsit şəkildə də olsa, I 

sinifdən aparılmağa başlayır. I sinifdə  şagirdlər cümləni sözlərə, sözləri hecalara ayırır, cümlədə 

sözlərə sual qoyur, onlar arasındakı əlaqələri müəyyənləşdirməyə çalışırlar. II sinifdə onlar əlavə 

olaraq, əşyanın adını, necəliyini, hərəkətini bildirən sözləri tapır, onlar yaxınmənalı və əksmənalı 

sözləri bir-birindən fərqləndirir və s. kimi çalışmaları yerinə yetirirlər. 

Dərslikdə hərəkətin zamanı haqqında məlumat  verilmişdir. 

Hər bir hərəkət keçmişdə, indi və gələcəkdə baş verə bilər. Buna hərəkətin zamanı deyilir. 

Keçmiş zaman: Su buxarı göyə qalxdı (nə etdi?)  

İndiki zaman: Günəş buludun qarşısını kəsir (nə edir?) 

Gələcək zaman: Havalar istiləşəcək (nə edəcək?) 

 Dərslikdə verilmiş tapşırıqda nöqtələrin yerinə uyğun gələn hərəkət bildirən söz artırmaqla 

cümlələri köçürün. 

artdı,   batacaq,   donur,   əriyəcək  

Bir azdan günəş ... .   

Şaxtalı havada su ... .  
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Yağış yağdı, çayın suyu ... .  

Gün çıxan kimi qar ... .         [2, 

s.63] 

 

         Başqa bir qayda dərslikdə hərəkətin təsdiqi və inkarı ilə bağlı verilmişdir. 

Hərəkət bildirən sözlər 

Təsdiq – Hərəkətin icra olunduğunu bildirir: qaçdı, görür, deyəcək 

İnkar – Hərəkətin icra olunmadığını bildirir: qaçmadı, görmür, deməyəcək 

Həmçinin II sinifdə şagirdlərdə düzgün yazı vərdişlərini formalaşdırmaq üçün kifayət qədər 

tapşırıqlar yer almışdır. 

Sözlərin yazılışı ilə bağlı qaydada verilmiş nümunələrə diqqət yetirək. 

“o”, yoxsa “a”  

Doğru: komandir, şokolad, velosiped 

Yanlış: kamandir, şakalad, velasiped       [3, 

s.40] 

 

I sinifdən başlayaraq müəllim şagirdlərə ədəbi tələffüz qaydalarına uyğun oxumağı aşılamalıdır. 

II sinif Azərbaycan dili dərsliyində verilmiş dil qaydasında-ıncı hissəciyi haqqında da məlumat 

verilmişdir. Şagirdlər 4-cü sinfi bitirsələr də çox vaxt sayların orfoqrafiyasında müəyyən səhvlərə yol 

verirlər. 

Bəzi say bildirən sözlərə -ıncı hissəciyi artırdıqda varlığın sıradakı yeri bildirilir. 

Bu hissəcik ahəng qanununa uyğun olaraq dəyişir. Məsələn: qırxıncı, beşinci, onuncu, üçüncü. 

Bu sözləri rəqəmlə də ifadə etmək olur. Bu zaman -ıncı hissəciyi qısaldılır: - ıncı. Nümunə: 40-cı, 5-ci, 

10-cu, 3-cü. 

Dərslikdə verilmiş tapşırıqda nöqtələrin yerinə uyğun gələn sayları yazın. 

yeddi,   yeddinci,   üç,   qırxıncı 

1. ... gün, ... gecə yol getdi. 

2. Göyün ... qatına qalxdı. 

3. Göydən ... alma düşdü.  

4. Məlikməmməd ... qapını açdı.       [3, s.64] 

Say haqqında ümumi məlumat verilərkən şagirdlər miqdar saylarını, onların suallarını (neçə? nə 

qədər?) öyrənir, bunlarla əlaqədar müəyyən  praktik işlər icra edirlər. Ona  görə də miqdar saylarının 

tədrisi prosesində onun müəyyən və  qeyri-müəyyən  növləri, müəyyən miqdar sayları ilə isim 

arasında numerativ (tərəf, baş, dənə, cüt, ədəd  və s.) sözlərin  işlənməsi, müəyyən  miqdar  

saylarından sonra  isimlərin  cəm  şəkilçisi  qəbul  etməməsi  üzərində  ciddi  şəkildə  dayanmaq 

lazımdır. 

Təcrübələr göstərir ki, ibtidai siniflərdə şagirdlər müəyyən miqdar saylarından sonra digər 

numerativ (nəfər, baş, dəst, ədəd, və s.) sözlərin qazandığı üslubi funksiyasını başa düşmədiklərindən 

yalnız “dənə”  sözündən istifadə edirlər. Bu da nəticə etibarıilə  nitqdə məna və üslub pozğunluğunun 

yaranmasına səbəb olur. Odur ki, IV sinifdə praktik çalışmalarla məktəblilərə çatdırılır ki, numerativ 

sözləri necə gəldi  işlətmək düzgün deyil. Onları hər birinin nitqdə öz yeri var. Belə ki, insan bildirən 

isimlərdən əvvəl yalnız “nəfər” (üç nəfər oğlan, dörd nəfər həkim və s.), ət və südündən istifadə edilən 

ev heyvanlarını bildirən isimlərdən əvvəl “baş” (iki baş inək), tək-tək sayılan cansız isimlərdən əvvəl 
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isə “ədəd”, “dənə” sözlərindən biri (beş dənə qarpız, əlli ədəd yumurta) işlədilir. Belə numerativ 

(ədədi) saylardan sonra  gələn isimlər isə heç vaxt cəm şəkilçisi qəbul etmirlər. 

Dərslikdə həm böyük, həm də kiçik hərflə yazılan sözlər haqqında qayda verilmişdir. 

Elə sözlər var ki, bəzən böyük, bəzən isə kiçik hərflə yazılır. Məsələn: 

– Kitab oxumaq Lalənin sevimli məşğuliyyətidir. 

– Anamın ən çox sevdiyi gül lalədir. 

Lalə sözü insan adı bildirdikdə böyük, gül adı bildirdikdə kiçik hərflə yazılır. 

Hansı sözlər cümlədən asılı olaraq həm böyük, həm də kiçik hərflə yazıla bilər? Ceyran, Bakı, 

Dost, Mahir, Kitab, Qərənfil, Xəzər, Səma, Polad            [3, s.92] 

Dərslikdə verilmiş qayda müəllimə əsas verir ki, xüsusi və ümumi isim haqqında şagirdə 

məlumat verərək əldə olunmuş bilikləri möhkəmləndirsin. 

Dərslikdə verilmiş digər qayda cümlənin məqsəd və intonasiya görə növləri haqqındadır. 

Nida cümlələrində çox zaman hiss, həyəcan bildirən sözlər işlənir. Bu sözlərdən sonra vergül və 

ya nida işarəsi qoyulur. Məsələn: 

Ah, bu çiçəyin nə gözəl qoxusu var!  

Paho! Nə pis oldu, dərsə gecikdik.  

“Ah” heyranlıq, “Paho” təəssüf hissini ifadə edir.  

Yeni nəşr olunmuş Azərbaycan dili dərsliklərinə nəzər saldıqda görürük ki, istər cütlərlə,  istərsə 

də qruplarla iş şəklində kifayət qədər tapşırıqlar yer almışdır. Həmçinin dərslikdə tapşırıqlar hərflərlə 

nömrələnmişdir. 

E. Cütlərlə iş. Nöqtələrin yerinə uyğun hiss, həyəcan bildirən sözü əlavə etməklə cümlələri 

oxuyun. 

Oy 1. ... lap yoruldum!  

Of 2. ... axır ki, əlimə keçdin!  

Eh 3. ... əlimə tikan batdı!  

Aha 4. ... elə bildim, cavabı tapmısan!      [3, 

s.99] 

D. Hansı atalar sözlərində hərəkət bildirən söz inkar formada olmalıdır?  

1. Sürüdən ayrılan qoyunu qurd yeyər.  

2. Tək əldən səs çıxar.  

3. Ot kökü üstə bitər.  

4. Dost dar gündə tanınar.  

5. Beş barmağın beşi də bir olar.                 [3, s.102] 

Məlumdur ki, dilin ən əsas və mənalı vahidi olan cümlə bitmiş bir fikri bildirir. Söz və söz 

birləşmələri dilin daxili qanunları əsasında həm məna, həm də qrammatik cəhətdən bir-biri ilə əlaqədə 

olaraq biri digərini aydınlaşdırır, izah edir. Beləliklə, cümlə və onun ifadə etdiyi əsas mahiyyət, 

məzmun yaranmış olur.  

Cümlələr fikrimizin, duyğu və düşüncələrimizin ifadəsi kimi işlədilir. Ya əşya və hadisələr 

haqqında, varlıq, zaman və məkan haqqında məlumat verilir, bunlar ya təsdiq, ya inkar edilir, başqa 

cümlələrdə isə hər hansı bir məsələ barəsində başqasından məlumat almaq məqsədi qarşıya qoyulur: 

digər cümlələrdə daxili hiss və duyğular, istək və arzular ifadə edilir. Cümlələrin başqa bir qrupunda 

isə işin icrası əmr, təhrik yolu ilə gördürülür. Cümlələrdə yürüdülən məqsədin belə dəyişkən olması 
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həmin cümlələrin deyiliş xüsusiyyətini, intonasiyanı da dəyişir. Deməli, intonasiya məqsədə xidmət 

edir, başqa sözlə, intonasiya məqsədin göstəricisidir. Məqsəd və intonasiyaya görə cümlənin dörd  

növü var: nəqli, sual, əmr, nida.  Nəqli cümlə. Belə cümlələrdə müəyyən bir hadisə, əşya, əlamət və 

s. haqqında məlumat təsviri yolla verilərək, nəql edilir. Elə nəqli cümlənin mənşəyi də ərəb dilinə 

məxsus olan “naqil” kəlməsindən olub “ötürmək”,  “paylamaq”, “nəql etmək” məzmunlarını bildirir. 

Nəqli cümlələr dilin ən kütləvi ünsiyyət vasitəsi olaraq, digər cümlə növlərindən daha çox işləkliyi ilə 

seçilir. Nəqli cümlələrin ifadə vasitələri çox genişdir. Əmr formasından başqa, felin başqa formaları 

ilə, məsdərlə, feli sifətlə də ifadə oluna bilər. Nəqli cümlələr söz sırası və intonasiyanın köməyi ilə 

formalaşır, adi danışıq tonu ilə verilir. Məs.: Qışın soyuq günlərindən biri idi. Şaxta qılınc kimi kəsirdi. 

Güclü külək şiddətlə yağan qarı sovurur, bir adımlıqdan qarşıdan gələnləri seçmək olmurdu. 

Bu günki dərslikləri vərəqləyəndə görürük ki, kitabda şagird üçün qaranlıq qalan kifayət qədər 

məsələlər var. Əslində isə qrammatika, yazı qaydaları və nitq inkişafı üzrə iş elə planlaşdırılmalıdır ki, 

hər bir dərsdə dilin ayrı-ayrı sahələri (həmçinin, fonetika, orfoepiya, orfoqrafiya, leksika, morfologiya, 

sintaksis, söz yaradıcılığı, punktuasiya və s.) qarşılıqlı şəkildə şagirdlərə mənimsədilsin. Dünyada 

təhsilin inteqrasiya olunduğu bir zamanda başqa fənn müəllimləri kimi Azərbaycan dili fənn müəllimi 

də öz fəaliyyətində dönüş yaratmalı, daha səmərəli metod, üsul və vasitələr tapmalıdır. Müasir dövrdə 

hər bir müəllim keyfiyyətli dərsə yiyələnmək üçün qarşısına məqsəd qoymalıdır: “Şagirdlərin bilik və 

bacarıqları hansı səviyyədədir?”, “Tədris etdiyim mövzunu hansı şəkildə mənimsəyiblər?”, “Şagirdlər 

əldə olunmuş bilikləri tətbiq edərək onları bacarıq və vərdişə çevirməyi bacarırlarmı?”, “Şagirdlərin 

dərsi mükəmməl mənimsəmələri üçün hansı məsələlər diqqət mərkəzində olmalıdır?”. Məhz bu 

suallara cavab tapmaq üçün müəllim şagirdin, müvafiq hallarda sinfin hazırkı vəziyyətinə qiymət 

verməyi bacarmalıdır.  I sinifdən başlayaraq şagirdlər əlamət və  ad bildirən sözləri bir-birindən 

fərqləndirir. Əlamət bildirən sözlərin məna növləri haqqında qaydaya nəzər salaq:  

Təsvir zamanı əlamət bildirən sözlərdən istifadə olunur. Bu sözlər ölçü, forma, rəng, dad və sairə 

bildirir. 

Ölçü: böyük, kiçik, uzun, qısa, qalın, nazik, enli, ensiz  

Forma: yumru, dairəvi, oval, uzunsov, əyri  

Rəng: qırmızı, yaşıl, mavi, bənövşəyi, göy, sarı, ağ, qara, narıncı  

Dad: şirin, acı, turş, duzlu, şit • Bunları bilməliyik • Əlamət bildirən sözləri oxuyun. 

Əlamət bildirən sözləri fərqləndirmək üçün (ölçü, forma) müəllim riyaziyyat fənni ilə də 

inteqrasiya apara bilər. 

C. Əlamətlərə uyğun meyvənin adını yazın. 

1) kiçik, oval, sarı, turş  ? 

2) balaca, yumru, narıncı, turştəhər       ? 

3) qabığı yaşıl, zolaqlı, içi qırmızı       ?       [2, 

s.43] 

Əksmənalı sözlərin müəyyən olunması ilə bağlı qaydada: 

Əksmənalı sözlər eyni suala cavab verir:  

sülh – müharibə   nə? 

ağ – qara   necə? 

az – çox   nə qədər? 

oturmaq – durmaq   nə etmək?  

-LAR, -LƏR ÇOXLUQ BİLDİRƏN HİSSƏCİK  

Ad bildirən sözlərin sonuna artırılan hissəciyi varlığın çox olduğunu bildirir; məsələn: oğlan 

(tək) – oğlanlar (cəm). 
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Bu hissəcik ahəng qanununa uyğun olaraq dəyişir.  

Sonuncu hecasında qalın sait olan sözlərə -lar, incə sait olan sözlərə -lər artırılır: çanta – 

çantalar; kitab – kitablar; qələm – qələmlər; şagird – şagirdlər. Çox vaxt ibtidai sinif müəllimləri  -lar, 

-lər hissəciyi ilə bağlı qayda haqqında məlumat verir, ancaq sözlərin fərqli tələffüzünə toxunmağı 

unudur. 

Belə nəticəyə gəlirik ki, müəllim pedaqoji prosesin təşkilatçısı olmaqla yanaşı, ilk növbədə, 

prosesi qiymətləndirməyi bacarmalıdır. Həmçinin, o, təlim-tərbiyə prosesində qiymətləndirmənin 

yerini bilməli, onun statistik təhlilini aparmağı bacarmalı, təkliflər vermək üçün problemə ümumi 

şəkildə yanaşıb, qiymətləndirmə ilə əlaqədar məsələləri dəyərləndirməlidir. Bunun üçün müəllim 

təlimin məzmunu (uşağa nəyi öyrətməli), təlim üsulları (uşağı necə öyrətməli), öyrədici mühit (uşağı 

hansı şəraitdə öyrətməli) və qiymətləndirmə (öyrətmə prosesinin nəticələri) kimi təlim prosesinin 

sadələşdirilmiş modelini həyata keçirməyə nail olmalıdır. 
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ÖZET 

Bu çalışmada ilkokulda iletişim konusu, alan yazın çerçevesinde incelenmiştir. İletişim kişiler arası 

ilişkilerin temelini meydana getirir. İletişim, toplum ve insanlar için en temel ihtiyaçlar kadar önemli 

bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yönüyle iletişim hem insan ilişkilerini hem de insanların 

yaşadıkları toplumu önemli ölçüde etkilemektedir. İletişim bilgi üretme, anlamlandırma ve aktarma 

sürecidir. İletişimin sözlü, sözsüz ve yazılı iletişim olmak üzere üç öğesi vardır. Dil ve dil ötesi 

kavramları sözlü iletişimi oluşturan unsurlardır. Ses tonu, vücut hareketleri, fısıldama ve mimikler ile 

yapılan bir iletişim ise sözsüz iletişimdir. Yazılı iletişim ise; yazılı ve elektronik ortamla gönderilen 

her türlü iletileri içine alır. Eğitim ortamlarında gerçekleşen öğrenme ve öğretme sürecini verimli 

kılacak olan öğretmen ile öğrenci arasında kurulacak özel bağdır. Bu bağı kurmada iletişim 

becerilerinin bilinmesi ve uygulanması önem taşımaktadır. İletişimde dilini etkili ve doğru bir biçimde 

kullanamayan öğretmenlerin, öğrenci başarısına katkı düzeyinin düşük olduğu söylenebilir. İlkokulda 

iletişim sürecinde kaynak öğretmen, alıcı ise öğrencidir. Mesajı bilgi, duygu ve semboller, kanalı ise 

araç ve yöntemler oluşturmaktadır. Geribildirim iletişim sürecinin sağlıklı bir şekilde gerçekleşip 

gerçekleşmediği hakkında bize bilgi verir. İletişimin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi için öğretmen 

net açıklamalar yapmalı, duyguları anlamalı ve geribildirim becerilerine sahip olmalıdır. Mesaj açık ve 

anlaşılır olmalıdır. Mesajı taşıyan kanal ise hedef kitleye göre iyi tasarlanmalıdır. Öğrenci de 

düşüncelerini kendi sözcükleri ile ifade etme, diğerinin davranışını betimleyebilme özelliklerine sahip 

olmalıdır. İletişime kişisel, fiziksel, psikolojik, teknik faktörler ve dil güçlükleri engel olabilir. Bu 

çalışmada iletişim, iletişim türleri, iletişim öğeleri, sınıfta iletişim, sınıfta iletişim engelleri kavramları 

ile ilgili öz bilgiler verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: İlkokul, sınıf, iletişim 

GİRİŞ 

İletişim insan ilişkilerini etkileyen en temel etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Olumlu ve doğru 

iletişim sayesinde insanlar arasında olumlu duygular meydana gelir. Toplumların gelişmesi için 

iletişim kadar önemli bir diğer husus da iyi bir eğitimdir. Bu noktada okullar önemli bir faktördür. 

Özellikle sınıf ikliminin iyi yönetilebilmesi ve olumlu sınıf atmosferinin oluşturulması açısından 

iletişim çok önemli görülmektedir. 

1.İletişim 

Özer (2000) çalışmasında iletişimi, kişilik değerlendirmelerinden sıyrılmış, yalnızca bir olay bütününü 

daha geniş ve kapsamlı bir surette anlamak adına, farklı anlamlardan gelen görüş ve düşüncelerin 

birleştiği etkileşim olarak ifade eder. Dökmen (2001) iletişimin bilgi üretme, aktarma ve 

anlamlandırma süreci olarak tanımlandığı zaman pek çok faaliyetin iletişim olarak değerlendirileceğini 

belirtir. McKeachie ve Doyle’ye göre iletişim; mesaj, gönderici ve alıcı olmak üzere üç öğeyi içine 

almaktadır. Bir göndericiden alıcıya mesaj iletilmesine iletişim denir. Bu bağlamda tüm algılamalar 

örneğin bir insanın bir cisim görmesi de bir iletişim sayılabilir. Sosyal iletişimde mekân ve zaman 
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birliğinin olması şart değildir. Gönderici ve alıcı arasında mekân ve zaman birliğinin olması 

durumunda ise bu ilişkiye "Sosyal etkileşim" denir. Karşılıklı olarak konuşan iki birey arasındaki 

etkileşim sosyal etkileşime örnek olarak gösterilebilir. Dökmen (2001), sosyal etkileşimi kişiler arası 

iletişim ve etkileşim olarak ifade edilebileceğini belirtir. Günlük hayatta belirli bir sosyal çevre 

içerisinde bulunan insanlar farkında olsunlar veya olmasınlar, birbirleriyle iletişim içindedir 

(Cüceloğlu, 2016).   

Abacı (1995), insanların diğer insanlarla ile iletişim kurma sebeplerinden bazılarını şöyle 

tanımlamaktadır: 

1.İnsan soyunun devamını sağlama, 

2.Çocukların ihtiyaçlarının karşılanıp büyütülmesi, 

3.Yalnızlığın doğurduğu acıdan kurtulma, 

4.Mesleklerin gelişerek uzmanlaşması, 

5.İnsanın hastalanması veya yaşlanması durumunda başkalarından destek alma, 

6.Bir işi yaparken yeni metotlar öğrenme, 

7.İş birliği yaparak verilen görevi yerine getirme, 

8.Saldırganlığa karşı kendini koruma, 

9.Yakınlık kurma, 

10.Kimlik kazanma, 

11.Etkili aile yaşamına sahip olma, 

12.Dost kazanma, 

13.İş tatmini ve etkililiği, 

14.Başkalarına yardım etme eğilimi, 

15.Bedensel sağlığı sürdürme. 

İletişim sürecinde bilgi alışverişinin karşılıklı olarak yerine getirilmesi önem arz etmektedir. İletişimin 

sadece tek yönlü bir iletim ve aktarma olmadığı, aktarılanlardan geri dönüt almayı da içeren iki yönlü 

bir işleyişe sahip olduğu unutulmamalıdır. Bu süreçte etkiye verilecek olan tepkiyi almak esastır. Aksi 

durumda iletişim tam anlamıyla gerçekleşmiş olmayacaktır. Eğer bir taraf aktif, karşı taraf pasif ise bu 

durumda iletişim sürecinden değil de bilgi aktarımından bahsedilebilir (Yüksel, 2014). Toplum içinde 

olumlu ve karşılıklı olarak gerçekleştirilen iletişim, huzurlu bir toplum için son derece gerekli ve 

önemlidir. 

2.İletişim Türleri 

İletişim farklı türlerde incelenmektedir. Bunlar; 

2.1.Sözlü İletişim: Dil ve dil ötesi kavramları sözlü iletişimi oluşturan unsurlardır. Karşılıklı konuşma 

fiilini ortaya koyan insanlar, dil ile iletişim sürecini gerçekleştirmektedir. Dil ile iletişimde kişilerin 

kullandıkları sözcükler mesajın içeriğine anlam katar. Dil ötesi iletişimin sesin şiddeti, hızı ve vurgusu 

gibi etkenlerle ilişkili olduğu söylenebilir. İnsanların günlük yaşantılarında kullandıkları sözcükler ile 

birlikte sesin vurgusu ve tonu ile de cümlelere anlam yükleyebilmektedirler. Konuşma esnasında 

yüksek sesle konuşmak, sesin duygulu olunan zamanlarda konuşurken titremesi, dil ötesi iletişime 

örnek olarak gösterilebilir (Dökmen, 1994). Her insan bilerek veya bilmeyerek bu sözlü iletişimi 

kullanmaktadır. 

2.2.Sözsüz İletişim: Sözsüz iletişim türü bir bakıma insanların birbirleriyle ilişkilerinde kullandıkları 

ilk iletişimsel faaliyetlerdir. Birbirleriyle ve doğayla paylaşımları sürecinde beden hareketlerinin belirli 

anlamlar yüklenerek sistematik hale dönüşmesiyle sözsüz iletişim ortaya çıkmıştır (Güngör, 2011). 

Erdoğan’a (2005) göre sözsüz iletişim, vücut dili anlamına gelmemektedir. Resimler ve sessiz 



6th INTERNATIONAL EDUCATION AND INNOVATIVE SCIENCES CONGRESS 

(November 24-25, 2022 / Burdur Mehmet Akif Ersoy University) 
 

1016 

filmlerde kelimelerin kullanılarak ortaya çıkan sözlü anlatım yoktur. Onun yerine görüntülü anlatım 

bulunmaktadır.  

Sözsüz iletişimin günlük yaşamda çok farklı bir önemi vardır. Akman’a göre (2011)  sözsüz iletişim; 

ses tonu, vücut hareketleri, fısıldama ve mimikler ile yapılan bir iletişim türüdür. Bu çeşit iletişim 

diğer iletişim çeşitlerinin etkisine göre daha etkili bir türdür. Çünkü insanların mimikleri, jestleri ve 

ses tonları başkaları tarafından algılanmakta ve yorumlanmaktadır. Güngör’e göre (2011) beden dili 

kesinlikle önemli yanılgılara sebep olabilmektedir. Bu noktada genel olarak altı çizilen kısım ise sözlü 

ve sözsüz iletişimin insan ve toplum hayatında, aralarında herhangi bir önem sıralaması olmaksızın 

beraber düşünülmesi, birlikte ele alınması gereklidir. 

Tutar ve Yılmaz (2004)’a göre sözsüz iletişimin, beş temel fonksiyonu vardır. Bunları şöyle ifade 

etmek mümkündür;  

• Söz kullanmadan jestlerle mesajı pekiştirmek amacıyla kullanılan olumlama hareketleri,  

• Göz ile mesajı iletme,  

• Mimiklerle başı olumsuz anlam çıkaracak şekilde sallayarak aksini iddia etme ya da 

yalanlama,  

• Sözlü mesaj yerine geçebilecek bir davranışta veya harekette bulunma,  

• Verilen mesajı vurgulama ve mesajın anlamını tamamlama. 

2.3.Yazılı İletişim: Yazı, toplumların geçirdiği gelişim süreçlerinin önemli bir meyvesi ve en temel bir 

ürünüdür.  Her toplumun kendisine özgü bir yazı kültürü geliştirmemiş oldukları bilinmektedir. Ancak 

önemli bilgilere sahip olan ve bu bilgileri gelecek nesillere aktarmak isteyen toplumlar kendilerine has 

yazı icat ederek iletişim sürecinde yerlerini almışlardır. Yazılı iletişim; her türlü raporlar, mektuplar, 

kitaplar, makaleler, tutanaklar, notlar, dergiler, el ilanları, bültenler, gazeteler ile birlikte el yazısı, 

bilgisayar ve diğer iletişim ağları gibi yazılı ve elektronik ortamla gönderilen her türlü iletileri içine 

alır. Bu noktada yazılı iletişimle toplumlar, sözel iletişim döneminden yazılı iletişim dönemine 

geçerek geçmiş ile gelecek arasında köprü vazifesi görmüşlerdir. 

3.İletişimin Öğeleri 

Kaynak: İnsanlar duygu, düşünce ve hislerini paylaşmak istediklerinde iletişim ihtiyacı duyarlar. 

Ortaya çıkan iletişim süreci her zaman bir kişinin bilgi ve düşüncelerini aktardığı diğer bireylerin de 

dinlediği gibi bir süreç olmayabilir. İletişim sürecindeki temel unsurlardan en önemli ikisi, bilgiyi alan 

ve aktarandır. İletişim sürecinde kaynak, mesajı gönderen yani iletişimi başlatan kişi, hedef ise 

gönderilen mesajı alan durumundadır (De Castro, 2009).  

Mesaj: Kaynağın alıcısına iletmek istediği duygu, düşünce ve davranışları temsil eden sözlü veya 

sözsüz sembollerdir. Kaynağın iletmek istediği bir düşünceyi ve davranışı paylaşması için öncelikle 

ses, hareket, mimik, jest gibi etkenlerden birini kullanarak oluşturduğu bir mesaja sahip olması gerekir 

(Ünal 2003). 

Kanal: İletişim bir süreç olarak düşünüldüğünde kaynağın alıcıya ilettiği mesajları taşıyan ve alınan 

ortama kanal denir. İletilen mesajların uygun bir yol ile alıcının duyu organlarına aktarılması gerekir. 

Birden çok duyu organına hitap eden kanal aracılığıyla iletilen mesajlar alıcı tarafından kolay anlaşılır 

ve daha etkili olur (Yüksel, 2014). İnsanlar arasındaki iletişimde kullanılan araçlar resim, yazı, söz, 

jest ve mimikler vb. olabilirken; kitle iletişiminde televizyon, radyo ve internet olabilmektedir. Fakat 

teknolojinin günümüzdeki gelişmesi dikkate alındığında, internet artık kişiler arası iletişimde de 

kullanılmaktadır. Bireyler görüntülü ve sesli olarak internet kanalıyla iletişim kurabilmektedir. 

Bununla beraber internet aracılığıyla olduğu gibi mektup ve telefon aracılığıyla da iletişim 

kurulabilmektedir (Kaya, 2015). 

Alıcı: Alıcı veya hedef olarak vurgulanan iletişim ögesi, mesajın kendisine gönderildiği yer 

durumundadır. Yani mesajı ileten kişinin karşısında ve iletişimin sürecinin diğer ucunda yer 

almaktadır. İletişim sürecinden tam olarak bahsedebilmek için, alıcının kendisine gönderilen mesajın 

içinde yer alan anlamları çözümlemesi gerekmektedir. Alıcı veya hedef olmadan iletişimden 
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bahsetmek, iletişim sürecini başlatmak mümkün değildir. Çünkü kaynak tarafından gönderilen mesajın 

hedef kişide davranış ve tutum değişikliği meydana getirmesi gibi bir amacı bulunmaktadır. Hedef, 

kaynağın yolladığı mesajlara tepki veren konumunda olabileceği gibi tepkisini belli etmeden yalnız 

mesajı alan biri konumunda da olabilir. Bir ileti hedefe yönelik olduğu kadar etkili ve anlamlıdır. Bu 

sebeple iletilerin mutlaka alıcının özelliklerine göre oluşturulması son derece önem arz etmektedir. 

İletişim sürecinin başlayabilmesi için hedefin, gelen mesajı kaynağın iletmek istediği anlamlara yakın 

şekilde algılaması önemlidir. Bu sebeple kaynağın iletişim becerileri gibi hedefin de okuma, dinleme 

ve düşünme yeteneği son derece önem arz eder. Ayrıca alıcının kültürel yapısı, tutum ve becerileri de 

iletişimi etkileyen önemli faktörler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunlarla birlikte iletişimin 

etkililiğini artırmak için kaynağın alıcının birden çok duyusuna hitap etmesi gerekmektedir (Çağdaş, 

2012). 

Dönüt: Kaynağın alıcıya gönderdiği mesaj iletişim sürecinin başlamasıdır. Geri dönüt kavramı ise 

yollanan bu mesajın karşılığı olarak alıcının da kaynağa gönderdiği tepki veya mesajın adıdır. Mesajı 

gönderen kaynağın gönderdiği mesajın alıcı da oluşturduğu etkiyi doğrudan veya dolaylı olarak 

gözlenmesi sonucunda vericinin edindiği dönüt iletişimde çok önemli bir unsurdur (Başaran, 1982). 

Gönderenin amacı, mesaja yüklediği anlamın alıcı tarafından doğru şekilde algılanmasını sağlamaktır. 

Bu hedefe ulaşma derecesi, alıcının mesaja verdiği cevap olarak ifade edilebilir (Ergin ve Birol, 2000). 

Alıcının cevabı mesaj olarak adlandırılır. Alıcının ne anlama geldiğini açıklayan kelimeleri, sordukları 

soruları, jestleri, yüz ifadeleri, vücut hareketleri, göndericiye iletinin alıcı tarafından anlaşılma seviyesi 

adına önemli ipuçları verebilir (Balcı ve Yılmaz, 2000). 

4.Sınıfta İletişim 

Sınıf, öğretmen ve öğrencilerin, eğitsel hedeflere ulaşabilmek adına, kendilerinde var olan ve çeşitli 

iletişim araçlarıyla sağladıkları bilgi ve yaşantıları, uygun bir düzenle paylaştıkları ortam olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Bu paylaşım da, iletişim ile olur. Öğrencilerin hazır bulunuşluk seviyelerinin, 

ilgi ve gereksinimlerinin, yeterliklerinin, olanaklarının öğretmence; eğitsel amaçların, araçların, 

düzenlenişin öğretmen kılavuzluğunda birlikte belirlenmesi, iletişim sayesinde olur (Başar, 1998; 

Tomul, 2015). Öğrenciler, öğretmenin dediklerini açıkça ve kolay bir şekilde anlamalıdır. Bu durum 

da, öğretmenin kısa cümlelerle, amacıyla tam örtüşen, öğrenci seviyesine uygun bir şekilde 

konuşmasını gerektirir. Sınıfta olan tüm öğrenciler, öğretmenin konuşmasından aynı anlamı 

çıkarabilmelidirler (Başar, 1998). 

5.Sınıfta İletişim Engelleri 

İletişim engelleri iletişim sürecini aksatan bazen de engelleyen durumları ifade eder. İki kişi 

konuşurken iletişimde bulunamıyorsa, bu durum analiz edildiğinde, bu konuşmaya duyguların karıştığı 

ve değerlendirme eğiliminin fazlalaştığı söylenebilir. Bu durumda sadece iki farklı duygu, iki farklı 

fikir, iki farklı değerlendirme ve birinin diğerinin psikolojik durumunu anlayamaması söz konusudur. 

Yaşantınızda böyle bir durumu hatırlayabilirsiniz. Eğer duygusal olarak kendinizin karışmadığı bir 

hararetli kavgayı dinliyorsanız "bunlar aynı şeyi konuşmuyorlar" diye düşünmüşsünüzdür. Bu 

durumda gerçekten aynı şeyi konuşmuyorlardır; kendi görüşleri açısından bir şeyi yargılıyor ya da 

değerlendiriyorlardır. Bu durumda gerçek anlamda bir iletişim olduğundan bahsetmek mümkün 

değildir (Paknadel, 1998). 

İletişime engel olan unsurları beş başlıkta toplamak mümkündür (Terzi, 2004): 

1. Kişisel faktörler: Alıcı ve kaynaktan doğan unsurlar. 

2. Fiziksel faktörler: İletişimin gerçekleştiği kanal, ortam ve araçlardan ortaya çıkan unsurlar. 

3. Teknik faktörler: Mesaj göndermedeki mesaja aşırı bilgi yüklenme, zamanlama ve kişilerin sahip 

olduğu kültürlerden doğan faktörler. 

4.Psikolojik faktörler: Alıcıda güven ve açıklığın olmaması, kıskançlık ve duymak istediklerimizi 

duyma gibi unsurlar. 

5.Dil güçlükleri: Kötü telaffuz ve konuşma gibi faktörler. 
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Gordon (2014) yaptığı araştırmada, sosyal yaşamda kaçınılması gereken iletişim engellerini şu şekilde 

sıralamıştır: 

 

• Emir vermek, 

• Tavsiye vermek, 

• Yargılamak,  

• Ahlak dersi vermek,  

• Alay etmek, 

• Eleştirmek,  

• Lakap takmak, 

• Sorguya çekmek. 

 

SONUÇ 

İletişim insanların duygularını, düşüncelerini ya da bilgilerini farklı yollarla başka insanlara iletmesidir 

(Öztaş, 2001). Bir diğer ifadeyle iletişim, bildirmek, haberleşmek ve komünikasyon anlamlarına 

gelmektedir. Eğitim ortamlarında gerçekleşen eğitim ve öğretim sürecini verimli kılacak olan 

öğretmen ile öğrenci arasında kurulacak özel bağdır. Bu bağı kurmada öğretim yöntemleri ve felsefesi 

kadar önemli olan diğer bir husus da temel iletişim becerilerinin bilinmesi ve uygulanmasıdır (Kuzu 

2003). Çocukların sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimlerinde öğretmen etkeni çok önemlidir. Okul 

dönemiyle birlikte öğretmenlerin bu kritik rolü de belirginleşmekte ve artmaktadır. Öğretmen öğrenci 

ilişkisi, anne, baba ve çocuk ilişkisine benzemektedir. Öğretmenler çocuğun sadece eğitiminden değil 

bütünsel olarak sağlıklı gelişiminden de sorumludurlar. Bu noktada sınıfta iletişim başlığı öne 

çıkmaktadır. Sınıfta iletişim engellerine yönelik gerekli tedbirler alınmalıdır. 
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İBTİDAİ SİNİFLƏRDƏ HUMANİZM VƏ ƏXLAQ TƏRBİYƏSİNİN AŞILANMASININ 

PRİORİTET İSTİQAMƏTLƏRİ 

 

PRIORITY DIRECTIONS OF HUMANISM AND MORAL EDUCATION IN PRIMARY CLASSES 

 

Şərifzadə Fidan Samiq 

 

ADPU-nun İbtidai təhsilin pedaqogikası kafedrasının müəllimi 

Orcid id: 0000-0003-0189-319X 

 

XÜLASƏ 

Cəmiyyətin xüsusiyyəti, onun maddi bazası insanpərvər insanı cəlb etməyə şərait yaratmaq üçün 

insanlar arasında qarşılıqlı hörmət, dostluq, ünsiyyət, bir-birinə kömək etmək üçün əsasdır. 

Bütövlükdə humanizmin tarixi inkişafı bəşər mədəniyyətinin təkamülünün əksidir. Xalq humanizmi 

düşmənə, şərin gücünə barışmaz nifrət hissi ilə qarışmış humanizmdir. 

 İbtidai sinif şagirdlərində humanist hisslərin təşəkkülünə və formalaşmasına bir sıra amillər kömək 

göstərir. Uşağı hər hansı bir işin icrasına, hər hansı bir şəxsə humanist kömək göstərməyi təlqin 

edərkən həmin işin görülməsinin vacibliyinə, zəruriliyinə inam formalaşması çox mühüm təsir gücünə 

malikdir. Məktəblilərdə humanist hissləri formalaşdırmaq üçün həyat tərzimiz, humanist qanunlarımız, 

ilkin tərbiyə ocağı olan ailə üzvlərinin bir-birinə olan səmimi münasibətləri, bağçada, məktəbdə, 

ictimaiyyətdə qarşılıqlı hörmət və ehtiram, ehtiyacı olanlara yardım, qayğı barədə şagirdlərin lazımi 

biliklərə yiyələndirilməsi çox faydalıdır. İnsanlığa inam ilk başlanğıcını ailədən götürülməlidir. 

 Humanizm tərbiyəsinin ilkin rüşeymləri  təbiətə məhəbbətdən başlayır. Uşaq hələ kiçik yaşlardan 

təbiətlə təmasda olur, onun sirlərini öyrənməyə can atır. Təbiətin canlı varlıqları uşaqların arşısında 

sirli bir aləmə çevrilir. İlkin mərhəmət, qayğı hissi təbiətə, canlı aləmə münasibətdən  başlayır. Ona 

görə də hər bir uşağa təbiəti başa düşməyi, dilini bilməyi, zənginliklərini qorumağı kiçik yaşlarından 

öyrətmək lazımdır.   

Açar  sözlər:  prioritet, tərbiyə, humanizm, şəxsiyyət, kiçikyaşlı, şagird 

ABSTRACT 

The characteristic of the society, its material base is the basis for mutual respect, friendship, 

communication and helping each other among people in order to attract humane people. In general, the 

historical development of humanism is a reflection of the evolution of human culture. People's 

humanism is humanism mixed with an irreconcilable hatred of the enemy and the power of evil. 

A number of factors contribute to the formation and formation of humanistic feelings in elementary 

school students. When inducing a child to perform any work, to provide humane help to any person, 

the formation of belief in the importance and necessity of doing that work has a very important 

influence. In order to form humanistic feelings in schoolchildren, it is very useful for students to 

acquire the necessary knowledge about our way of life, humanistic laws, sincere relations of family 

members, which is the place of primary upbringing, mutual respect and respect, help and care for those 

in need. Belief in humanity should be taken from the family. 

The initial seeds of humanism education begin with love for nature. The child is in contact with nature 

from an early age, eager to learn its secrets. Living creatures of nature become a mysterious world in 

the hands of children. The primary sense of compassion and care begins with the attitude towards 

nature and the living world. Therefore, it is necessary to teach every child to understand nature, to 

know the language, to protect their wealth from a young age. 

Key  words:  priority, nurture, humanism, personality, young, pupil    



6th INTERNATIONAL EDUCATION AND INNOVATIVE SCIENCES CONGRESS 

(November 24-25, 2022 / Burdur Mehmet Akif Ersoy University) 
 

1021 

 

GİRİŞ 

Humanistlik ilkin əxlaqi kateqoriya olmaqla yanaşı, bütün mənəvi keyfiyyətlərin hamısına və ayrı-

ayrılılıqda hər birinə qaynayıb qarışmaq və bu keyfiyyətlərin mahiyyət və məzmununa daha yaxın, 

daha vacib mənəvi keyfiyyətlərdəndir. Humanistlik kiçikyaşlı məktəblilərdə tərbiyəvi mühit və 

tərbiyəvi təsir sayəsində təşəkkül tapır. İnsanı nizamlı münasibətlərə, tərəqqiyə, xoş ovqata 

istiqamətləndirən humanistlik əxlaq prinsipləri əsasında şagirdlərdə kiçik yaşlarından formalaşmalı və 

son nəticədə onların əqidəsinə çevrilməlidir. Buna görə də kiçik məktəb yaşı dövründən şagirdlərə 

maddi-mənəvi ilkin şərtləri yaradan, məhsuldar qüvvələri durmadan inkişaf etdirən insanlara qayğı ilə 

yanaşmağı öyrətməliyik. Uşaqlar gücləri çatan xoş məramlı işləri yerinə yetirməyi özlərinin həm 

insaniyyətlilik, həm də vətəndaşlıq borcu hesab etməlidirlər. Vətəndaşlıq borcu humanist səciyyə 

daşımaqla əxlaqın çoxlu komponentlərini özündə cəmləşdirir. “Vətəndaşlıq borcu şəxsi keyfiyyətlərin 

mürəkkəb kompleksinin əsasını təşkil edir. O, insanın cəmiyyət qarşısında əxlaqi vəzifəsini yerinə 

yetirməsidir. Vətəndaşlıq borcu özündə ağıl, hiss, davranış və başqa cəhətləri də birləşdirir. O, təkcə 

ağlın əmri ilə yox, həm də ürəyin arzusu ilə yerinə yetirilməlidir.  

          Göründüyü kimi, humanizm adamdan sözün əsl mənasında insan olmağı tələb edir. Bütün bu 

əlamətlərin əsasları ümumiləşdirilsə, humanizm insanları başa düşmək və halına acımaq, şəxsiyyətin 

nailiyyətlərinə dərin hörmət, qayğı, zülmə və zorakılığa qarşı barışmazlıq kimi ifade edilir.Humanizm-

əxlaqi prinsipdir, insanın maddi və mənəvi tələbatının ödənilməsinə istiqamətləndirilmişdir. 

Humanizm insan haqqında baxışların məcmusunun şüurda əksidir, onun yüksək ictimai vəzifəsidir, 

onun hərtərəfli və ahəngdar inkişafıdır, insanlar arasındakı münasibətlərin formalaşmasıdır.  

           Humanistlik-şəxsiyyətin əxlaqi keyfiyyətidir, əxlaqi prinsipi əsasında insan düşüncəsində 

formalaşmış, kollektivdaxili və qarşılıqlı münasibətdə, insan fəaliyyətinin müxtəlif mühitində təzahür 

olunur. Şəxsiyyətə sistemli yanaşma humanizm tərbiyəsinin elə komponentini ayırmağa imkan verir 

ki, kiçik yaşlı məktəblinin bütövlükdə əxlaqi fəaliyyəti və humansitliyin təzahüründə müvəffəqiyyəti 

təmin edilir. Bütün bu proseslər humanizm tərbiyəsinin komponentlərini xarakterizə edir. Bu 

komponentlərinə humanist hisslər, humanist münasibətlər, humanist keyfiyyətlər daxildir. Bu 

komponentlər davranışda təzahür etdiyinə görə, onlar humanizm tərbiyəsi quruluşuna daxil olaraq 

kiçik yaşlı məktəblinin tərbiyəlilik səviyyəsinə müəyyənedici təsir göstərir. [5]. 

 

ARAŞDIRMA 

İbtidai sinif şagirdlərində humanist hisslərin təşəkkülünə və formalaşmasına bir sıra amillər kömək 

göstərir. Uşağı hər hansı bir işin icrasına, hər hansı bir şəxsə humanist kömək göstərməyi təlqin 

edərkən həmin işin görülməsinin vacibliyinə, zəruriliyinə inam formalaşması çox mühüm təsir gücünə 

malikdir. Məktəblilərdə humanist hissləri formalaşdırmaq üçün həyat tərzimiz, humanist qanunlarımız, 

ilkin tərbiyə ocağı olan ailə üzvlərinin bir-birinə olan səmimi münasibətləri, bağçada, məktəbdə, 

ictimaiyyətdə qarşılıqlı hörmət və ehtiram, ehtiyacı olanlara yardım, qayğı barədə şagirdlərin lazımi 

biliklərə yiyələndirilməsi çox faydalıdır. İnsanlığa inam ilk başlanğıcını ailədən götürülməlidir. 

         Kiçik yaşlı məktəblinin humanist münasibəti-xeyirxahlıq, hörmət, qayğıkeşlik və s. 

münasibətləri əhatə edir. Onlar başqasına inam, halına acıma, dərdinə şərikolma, zülmə, qəddarlığa, 

zorakılığa, qarşı barışmazlıq zamanı yaranır. Əvvəlcə bu münasibət kiçik yaşl məktəblidə öz doğma və 

yaxın adamlarına, sonra isə tədricən başqa insanlara qarşı yaranır.  

         Humanizm tərbiyəsinin tədqiqi göstərir ki, məktəblilərdə bu keyfiyyətlərin əmələ gəlməsi 

mürəkkəb prosesdir və bu, onların şüur və davranışları ilə vəhdət təşkil edir. Humanist keyfiyyətlərin 

tərbiyəsində şagirdlərin adamlara kömək etmək məqsədi ilə ictimai fəaliyyətə cəlb edilməsi, adamlar 

arasında humanist keyfiyyətlərin düzgün qavranılmasını və başa düşülməsinin təşkili, şagirdləri əhatə 

edən mühitdə xudbin təzahürlərlə fəal mübarizə, humanist münasibətlərin adətlərdə 

möhkəmləndirilməsi, humanizmin davamlı davranış formasına çevrilməsi kimi mərhələlər nəzərdə 

tutulur. Kiçikyaşlı məktəblilərdə humanist keyfiyyətlərin formalaşdırılmasının dərəcəsi onların 

davranışlarının göstəriciləri ilə ölçülür.[3, s. 88]. 
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          Təlim fəaliyyəti zamanı kiçikyaşlı məktəblilərin tərbiyələndirilməsi çox çətin prosesdir. Bu 

prosesin çətinliyi ondadır ki, uşaqlar dərsdə tərbiyəvi tapşırıqları əsas kimi qəbul etmirlər. Uşağa elə 

gəlir ki, o, məktəbə təkcə bilik ardınca gedir, ona görə getmir ki, daha da xeyirxah, qayğıkeş, doğruçul, 

səmimi olsun. Şagirdin hərəkəti, hiss və həyacanı, özünə, yoldaşına, müəllimə münasibəti müəllimin 

istədiyi davranış modeli kimi deyil, onun daxili aləmi ilə müəyyən olur. Təlim zamanı müəllimin 

qarşıya qoyduğu vəzifənin nəticəsi tez gözə çarpdığı halda, tərbiyənin nəticəsi uzun müddət görünmür. 

Çünki, tərbiyənin nəticələri özünü çox gec və həmişə az-çox mübahisəli şəkildə göstərir. 

         Humanizm latın sözü olub insani, bəşəri deməkdir, insanın ləyaqəti və hüquqlarına hörmətlə 

ifadə edilmiş baxışlar məcmusudur, onu şəxsiyyət kimi qiymətləndirmək, insanların rifahı üçün qayğı, 

onun hərtərəfli inkişafı, cəmiyyətin həyatında insan üçün daha rahat şəraitin yaradılmasıdır. 

Humanizm insana məhəbbət, insanın qədrini bilmək, şəxsiyyətinə hörmət, onun fərdiliyini, baxışlarını, 

mülahizələrini, əməllərinin müstəqillik hüququnu, əgər onlar cəmiyyətin və kollektivin zərərinə 

deyilsə, təsdiq etmək kimi təzahürlərdə ifadə olunur. Humanizm insanın öz həyatının məzmununu və 

formasını müəyyən etmək hüququna və öhdəliyinə malik olduğunu iddia edən demoktarik və etik 

həyat mövqeyidir. Humanizm insanın bilik və bacarıqlarından istifadə etməklə insani və digər ali 

dəyərlərə söykənən etika əsasında daha humanist cəmiyyətin yaradılmasına səsləyir. Humanizm insani 

məsələlərdə təbiətüstü inancların hakimiyyətini tamamilə rədd edir, amma bununla yanaşı inancların 

özünü hədəf olaraq seçmir. Ümumi mənada ateizm və aqnostisimlə bütünləşir, amma humanist anlayış 

bunlara daxil deyil. Humanizm bu cür təbiətüstü güclərin varlığı ilə bir növ maraqlanmayan etik 

yanaşmadır. Humanizmin əsas məqsədi hər cür avtoritarlıqdan insanı azad etməkdir. 

         Humanizmin tarixi inkişafı insan mədəniyyətinin təkamül prosesinin bütövlükdə inikasıdır. 

Tarixi hadisə olmaqla humanizm əsrdən əsrə çox əhəmiyyətli dəyişikliklərlə keçmişdir. İnsanların 

insanpərvərlik istəyi və təşəbbüsü hələ ibtidai icma quruluşunda meydana gəlmişdir. Qəbilə quruluşu 

şəraitində insan tədricən təbiətə, başqa insanlara, özünün özünə qarşı münasibətini dərk etməyə 

başlamışdır. Həmin dövrdən başlayaraq insani əlamətlər meydana gəlmişdir.[1, s. 39]. 

Əxlaqi söhbətlərdə faktların rəngarəng, canlı, inandırıcı olmasına diqqət yetirmək lazımdır. 

Gətirilən hər bir misal, hər bir dəlil əxlaqi söhbətin məqsəd və vəzifəsinə xidmət etməlidir. Belə 

olduqda hər bir şagird öz davranışı və hərəkəti haqqında düşünə bilər, düzgün nəticə çıxarır. 

Hər bir şagirdin hərəkəti və davranışı diqqətlə izlənilməli, keçirilən əxlaqi söhbətlərdə 

müəyyən edilmiş qaydanı pozan şagirdlərin hərəkəti və davranışı müzakirə edilməlidir. Şagirdlərin  

yaxşı və pis hərəkətlərini aşkar etmək, bu hərəkətlərin nə üçün yaxşı,  nə üçün pis olduğunu kollektiv 

qarşısında müzakirə və təhlil etmək müəllimdən böyük səy tələb edir. Buna görə də əxlaqi söhbəti 

canlı, inandırıcı və təsirli etmək üçün ciddi hazırlaşmaq  lazımdır. 

Əxlaqi söhbətin mövzusunu seçmək, material toplamaq, əxlaqi söhbəti keçirmək üçün plan 

tərtib etmək başlıca şərtlərdir. Bununla yanaşı, şagirdləri də əxlaqi söhbətə hazırlamaq zəruridir, çünki  

əxlaqi söhbət zamanı şagirdlərin çıxış etməsi, bu və ya digər məsələyə öz münasibətini bildirməsi 

keçirilən əxlaqi söhbətin daha  məzmunlu və təsirli olmasına imkan yaradır, onları fəallaşdırır, 

müstəqil fikir söyləməyə, faktları təhlil etməyə, nəticə çıxarmağa sövq edir [1, s.95].  

Məlumdur ki, hər insanın xarakteristikasında, dünyaya baxış tərzində, insanlarla davranışında, 

olanları dərk etməsində təkrarolunmazlıq var. Bunlarla yanaşı, bütün insanların hamısı üçün vacib 

sayılan tələblər, keyfiyyət göstəriciləri də vardır. Hamı üçün arzuolunan keyfiyyətlərə məxsus olduğu 

ailəyə, nəslə, xalqa sədaqət, doğulub böyüdüyü vətənə məhəbbət və hörmət, ətrafındakı hər kəsə qarşı 

xeyirxahlıq, ata-anaya, qardaş-bacıya, uşaqlara və qocalara qarşı mehribanlıq, yardımsevərlik, xeyir və 

şər  mübarizəsində daim xeyirin tərəfində olmaq kimi keyfiyyətləri aid edə bilərik. Bu keyfiyyətlərin 

şəxsiyyətdə formalaşması üçün vacib, təsiri danılmaz olan amillər vardır. Bu amillərə ictimai mühit, 

irsiyyət, ailə tərbiyəsi nümunə göstərilə bilər. 

 

TAPINTILAR 

Şəxsiyyətin hərtərəfli inkişafı probleminin həllinə yönələn məsələlərə hər dövrdə müxtəlif elmi 

əsaslara görə müxtəlif yanaşmalar olmuşdur. Bu yanaşmalar meydana gəldiyi dövrün tələblərinə 
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uyğun yaranmış və həyata keçirilmişdir. 

Şəxsiyyətin formalaşdırılması mürəkkəb proses olub məktəbəqədər, kiçik məktəb dövrlərini 

digər dövrlərdən ayrı deyil, onlarla əlaqəli şəkildə araşdırılır. Bütün xüsusiyyətləri, insanın yaş 

dövrlərini, xarakteristikasını nəzərə alaraq, şəxsiyyətin inkişaf qanunauyğunluqlarını, inkişafa təsir 

edən qüvvələri araşdırmadan, onun inkişafının, formalaşmasının struktur və mexanizmini 

müəyyənləşdirmək mümkün olmaz. 

Təlim prosesində formalaşan humanist keyfiyyətlər sinifdənxaric tədbirlər prosesində bir qədər də 

möhkəmləndirilir və təkmilləşdirilir. Sinifdənxaric  tədbirlərdə uşaqlar ictimai faydalı əməkdə iştirak 

edir, toplanışlarda görüşür, birlikdə oynayır, ekskursiyalara gedir, müxtəlif  idman növləri  üzrə 

yarışırlar. Böyük rus pedaqoqu K.D. Uşinski təbiətin estetik təsir gücündən doğma diyara məhəbbət 

tərbiyə etmək üçün onun əhəmiyyətindən bəhs edərək yazırdi: “Mən həyat təəssüratımın dərin etiqatı 

nəticəsində bilirəmki, gənc ruhun tərəqqisində gözəl mənzərənin tərbiyəvi təsiri o qədər böyükdür ki, 

müəllimin təsiri ona rəqib ola bilməz”.[4, s.68]. 

Kitablar şəxsiyyətin formalaşmasında mühüm rol oynayır.  Müşahidələr və qabaqcıl  sinif 

müəllimlərinin təcrübəsi göstərir ki, şagirdlərin  humanizm tərbiyəsində sinifdənxaric oxu üçün lazım 

olan ədəbiyyatın düzgün seçilməsinin mühüm əhəmiyyəti vardır. Uşaqlar oxuduqları kitabların 

qəhrəmanlarına bənzəməyə çalışır, onlar kimi qayğıkeş və xeyirxah, doğruçul olmağa çalışırlar. 

Əmək fəaliyyətinə cəlb edilən şagirdləri uşaq  bağçalarında  fəallıq göstərmişlər. Bağçada 

kiçik yaşlı uşaqlara qayğı göstərməklə yanaşı, şagirdlərin bir-birinə münasibətində də böyük  

dəyişiklik yaranmışdır.   

       Numünələrdən də aydın olur ki, xalq humanizmi insanı həmişə böyüklərə və kiçiklərə hörmət, 

xeyirxahlıq  bir-birnə qayğı göstərməyə çalışmışdır. 

        Humanist hisslər insanın insana, cəmiyyətə münasibətini ifadə edir. Humanist hisslər əxlaqi 

hisslərin bir qoludur. Məktəblilərin kiçik yaş dövründə bu hisslər nisbətən daha şüurlu, əsaslandırılmış 

olur və getdikcə qabarıq halda özünü göstərir.  Təlimdə qarşıya qoyulan tələblər, sinif kollektivinin 

üzvü olmaq, tərbiyəvi  təsirlər hisslərin daha çox ictimai mahiyyət kəsb etməsini şərtləndirir. 

        Qədim Şərqin klassik abidələrindən biri olan “Qabusnamə” də ümümbəşəri problemlər haqqında 

- ata-anaya hörmət, ailə, ailə tərbiyəsi, elmi və dini biliklərə yiyələnmək, gənclik, qocalıq və sş 

haqqında qiymətli fikirlər irəli sürülür. Qabus oğluna hamıya yaxşılıq etməyi məsləhət bilir. O deyir: 

“Peyğəmbər əleyhisəllam demişdir: yaxşılıq yolunu göstərən adam yaxşılıq edən adama bərabərdir. 

“Yaxşılıq et və yaxşılığı öyrət, çünki bunlar bir-birindən ayrılmaz qardaşlardır. Yaxşılıq etməkdən 

peşman olma...” [ 2, s.50]. 

 

NƏTİCƏ 

Vətənpərvərlik qəhrəmanlığın əsasını qoyan amildir. Tarixə nəzər salsaq, Cavanşirin, Xətainin, Həzi 

Aslanovun, Mehdi Hüseynzadənin, Mübariz İbrahimovun, Polad Həşimovun və yüzlərlə, minlərlə 

soydaşlarımızın vətənə olan savgisi,bağlılığı sübut edir ki, bu xalq öz vətənini göz bəbəyi kimi 

qorumağa hazır olan mətin gənclər yetişdirmişdir.Vətən müharibəsində erməni faşistlərinə qarşı 

apardığımız ölüm-dirim savaşında qəhrəmanlıq göstərmiş döyüşçülərimizin şəxsi nümunəsi 

vətənpərvərlik işində ön plana çəkilməlidir.Vətənpərvərlik hər bir xalqın milli ənənələri, milli iftixar 

hissləri ilə ayrılmaz surətdə bağlıdır. Bu işdə milli ənənələr mühüm rol oynayır.   

         Vətənpərvərliklə humanistlik arasında da bir bağlılıq mövcuddur.Əsas vəzifə ayrı-ayrı fərddə və 

kollektivdə aşkarlanan mənəvi keyfiyyətlərdəki iradları qaldırmaqla mənəviyyatı müsbət mənada 

münbitləşdirilməsinə səy artırmaqdır. Buna görə də şəxsiyyətə, şəxsiyyətlər toplusu olan kollrktivin 

əqidəsinə, onların daxili aləminə milli zəmində təsir göstərməksir. Məhz əxlaq tərbiyəsinin əsas 

vasitəsi əqidə şəxsiyyətə və kollektivə ideya-psixoloji təsiridir. Bu təsirin gedişində əxlaq 

normalarının, sərvətlərinin, prinsiplərinin mənimsənilməsi baş verir [3, s.66]. 
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STUDENTS 

 

Qasımova Maya Rəhim qızı 

 

Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Azərbaycan 

 

ÖZƏT 

İnkişaf etmiş nitq olmadan təlimdə əsl uğur əldə etmək, dolğun şəkildə ünsiyyət qurmaq mümkün 

deyil. Nitq inkişafı mürəkkəb və yaradıcı proses olub, şagird tərəfindən dilin müxtəlif cəhətlərinin: 

ədəbi tələffüz, lüğət, sintaktik quruluş, rabitəli nitqin fəal və praktik şəkildə mənimsənilməsidir. 

Burada şagirdin yaddaşını sadəcə müəyyən sayda söz, söz birləşmələri, cümlələrlə zənginləşdirmək 

kifayət deyil. Müəllim şagirdlərin emosional olaraq bu işə cəlb olunmasına nail olmalı və prosesi 

kortəbii deyil, sistemli, ardıcıl və rəngarəng şəkildə təşkil etməlidir ki, şagirdlərdə dili müxtəlif cə-

hətlərdən fəal şəkildə mənimsəmək marağı oyanmış olsun. 

Kiçikyaşlı məktəblilərin nitq inkişafında oxunun əhəmiyyətini aşağıdakı şəkildə konkretləşdirə 

bilərik: 

- Oxu mətnləri şagirdlərə düzgün nitq nümunəsi göstərməklə onları nümunəni təkrarlamağa 

sövq edir, mətndəki hazır cümlələr şagirdlərə uyğun cümlə qurmaqda kömək edir. Nümunənin təkrarı, 

hafizədə canlandırılması yolu ilə qazanılmış bu bacarıqlar tədricən nitqdə vərdişə çevrilir və müvafiq 

nitq situasiyası yarandıqda (müsahibə; gördüklərinin, eşitdiklərinin və düşündüklərinin nağıl edilməsi; 

ətraf mühitlə ünsiyyət məqamlarında) özünü göstərir. 

- Müəllimin rəhbərliyi altında oxunun ifadəliliyi üzərində işləyərək, səslənən nitq ilə obrazları 

canlandırmağa və əsərin ideya istiqamətini üzə çıxarmağa çalışaraq şagirdlər öz tələffüz bacarıqlarını 

təkmilləşdirirlər.  

- Oxu prosesində şagird ruhu müxtəlif emosiya və hisslərlə zənginləşir. Şagird yaşadığı 

duyğuları ifadə etmək üçün müvafiq dil vasitələri seçməyə çalışır. Oxu mətnləri vasitəsilə uşağı ana 

dilimizin ifadə vasitələrinin zənginliklərini dərk etməyə qədər yüksəltmək və nitqində onlardan 

istifadə bacarığı formalaşdırmaq mümkündür. 

- Əsərlərin dinlənilməsi prosesində kiçik yaşlı məktəblilərin nitqin səs tərəfinə diqqəti; nitqi 

düzgünlük, ifadəlilik nöqteyi-nəzərindən qiymətləndirmək bacarığı; əsərin müəllifinin ötürmək 

istədiyi düşüncə və hissləri intonasiyadan anlamaq bacarığı inkişaf edir. 

 - Oxu lüğətin genişləndirilməsi və dəqiqləşdirilməsinə imkan yaradır, kiçik yaşlı məktəblilərin 

nitqini müxtəlif sintaktik konstruksiyalarla zənginləşdirir. 

- Oxu mətnləri üzrə aparılan iş zamanı şagirdlərin təhliletmə, sintez, müqayisə, 

ümumiləşdirmə kimi əqli bacarıqları inkişaf edir və təkmilləşir, Onlarda mövzu üzrə danışmaq, 

nəqletmə prosesini əsas fikrin ifadəsi üzərində qurmaq, nəqletmə üçün material seçmək, materialı sis-

temləşdirmək, plan hazırlamaq, səbəb-nəticə əlaqələrini gözləmək və s. bacarıqlar formalaşır. 

Açar sözlər: ibtidai sinif şagirdi, oxu təlimi, nitq inkişafı, ifadəli nitq, lüğətin zənginləşməsi. 
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ABSTRACT 

Without developed speech, it is impossible to achieve real success in education and  to communicate 

extensively. Speech development is a complicated and creative process, an active and practical 

acquisition of various aspects of the language: literary pronunciation, vocabulary, syntactic structure, 

communicative speech by the students. Here it is not enough only to enrich the student's memory with a 

certain number of words, word combinations, sentences. The teacher should achieve the emotional 

involvement of the students in this work and organize the process not spontaneously, but systematically, 

consistently and colorfully, so that students have an interest in actively mastering the language from 

various aspects. 

We can concretize the significance of reading in the speech development of junior 

schoolchildren in the following way: 

- Reading texts motivates the students to revise the examples by showing them the correct 

patterns of speech and ready-made sentences in the text help students to form the appropriate sentences. 

These skills which adopted through the repetition of patterns and their visualization in memory gradually 

turn into habits and demonstrate themselves when appropriate speech situations (interview; the narration 

of what they saw, heard and thought; in the moments of communication with the environment) are 

formed. 

- Under the guidance of the teacher, working on expressiveness of the reading , trying to 

reproduce images according to sounding speech and reveal the ideological direction of the literary work,  

the students improve their pronunciation skills. 

- In the process of reading, the student's spirit is enriched with various emotions and feelings. 

The student tries to choose the appropriate language means to express the emotions he or she 

experiences. By means of reading texts, it is possible to raise the child untill to the comprehension of 

richness of expressive means of our native language and form the ability to use them in his or her 

speech. 

-In the process of listening to the literary works, the attention of junior schoolchildren to the 

sound side of the speech; the ability to evaluate the speech from the point of view of accuracy and 

expressiveness; the ability to understand from intonation the thoughts and feelings that the author of the 

literary work wants to transmit develops. 

- Reading enables the expansion and concretization of the vocabulary and enrich the speech of 

junior schoolchildren with various syntactic constructions. 

- During the work on reading texts, the students ' mental skills such as analysis, synthesis, 

comparison, generalization are developed  and improved.They develop the skills and abilities such as 

talking about the topic, building the narration process on the expression of the main idea, choosing the 

material for narration, systematizing the material, making a plan, forming cause-effect relationships. 

Key words: primary school student, reading training, speech development, expressive speech, 

enrichment of the vocabulary. 

 

Giriş 

Müasir dövrdə məktəblilərin nitqinin inkişaf etdirilməsi problemi getdikcə daha çox sosial əhəmiyyət 

kəsb etməyə başlayır. Çünki nitq şəxsiyyətin daxili mədəniyyətinin vacib göstəricisi və intellektinin 

inkişaf kanalıdır. Ölkəmizin müstəqillik yoluna qədəm qoyması, mədəniyyət və təhsilin humanistləşdi-

rilməsi, mənəvi aləmdə dirçəliş prosesinin başlanğıcı, milli mədəniyyətin kök və ənənələrinə qayıdış 

insanlar arasında ünsiyyət tərzini də dəyişdirir, dilimizin zənginliklərindən daha dolğun şəkildə 

istifadə etmək tələbini ortaya qoyur. Bununla əlaqədar olaraq, ibtidai məktəbdə şagirdlərin nitqinin 

inkişaf etdirilməsi prosesinin təkmilləşdirilməsi məsələsi xüsusi əhəmiyyət kəsb etməyə başlayır. 

İnkişaf etmiş nitq – dərslərdə şagirdlərin əqli fəallığını, oxumağa marağını təmin edir, ictimai həyatda 

daha fəal iştirakına zəmin yaradır.  
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Nitq inkişafı anlayışı yalnız fəlsəfi-psixoloji deyil, həm də elmi-metodiki məna kəsb edir. Belə 

ki, bu, insanın mənəvi inkişafı, daxili aləminin zənginləşməsi ilə birbaşa əlaqədə olan və həyatı 

boyunca daim nitq və onun mexanizmlərinin mənimsənilməsinə köklənmiş bir prosesidir. 

Məktəblilərin şifahi və yazılı nitqinin inkişafı oxu təlimi metodikasının vacib istiqamətlərin-

dən biridir. Dilçi-metodist alimlərdən A.Abdullayev, Y.Kərimov, H.Balıyev, B.Əhmədov, 

A.Rəhimov, V.Qurbanov və başqaları mövcud problemin tədqiqinə böyük töhfələr vermişlər.  

 

Araşdırma 

Tədqiq etdiyimiz problemlə bağlı müəyyən araşdırmaların aparılmasına, çoxsaylı metodik tövsiyələrin 

hazırlanmasına baxmayaraq, ibtidai məktəblərdə aparılan müşahidələr oxu prosesində şagirdlərin nitq 

inkişafı üzrə işin sistemli şəkilə aparılmadığını, bu məqsədlə oxu mətnlərinin imkanlarından kifayət 

qədər lazımınca istifadə edilmədiyini söyləməyə əsas verir. Belə ki, oxu mətnlərində mənası uşaqlar 

üçün çətin ola biləcək söz və ifadələrin izah olunması, çoxmənalılığının açılması, sinonim və 

antonimlərinin tapılması, məqamına görə düzgün seçilərək cümlədə işlədilməsi, müəyyən kontekstə 

daxil edilməsi üzrə iş planlı şəkildə və mütəmadi aparılmır. Bu da, nəticədə şagirdlərin nitq 

imkanlarının məhdudluğuna, nitqinin rabitəsizliyinə, rəngsizliyinə, qeyri-dolgunluğuna gətirib çıxarır. 

İbtidai siniflərdə aparılan müşahidələr və şagirdlərin təlim nəticələrindəki göstəricilər nitqlərinin zəif 

inkişafı səbəbindən şagirdlərin proqram materialını mənimsəmələrində çətinliklərin olduğunu 

söyləməyə əsas verir. Göstərilənlər, şagirdlərin nitq bacarıqlarının təkmilləşdirilməsi üçün daha 

səmərəli yolların axtarılmasının vacibliyini sübut edir.  

İnkişaf etmiş nitq olmadan təlimdə əsl uğur əldə etmək, dolğun şəkildə ünsiyyət qurmaq 

mümkün deyil.  Bəs müasir anlamda şagirdlərin nitqinin inkişafı dedikdə nə başa düşülür? Nitqin 

inkişafı – şagird tərəfindən dilin müxtəlif cəhətlərinin: ədəbi tələffüz, lüğət, sintaktik quruluş, rabitəli 

nitqin fəal və praktik şəkildə mənimsənilməsidir. Nitq inkişafı mürəkkəb və yaradıcı bir prosesdir. 

Burada sadəcə şagirdin yaddaşını müəyyən sayda söz, söz birləşmələri, cümlələrlə zənginləşdirmək 

kifayət deyil. Çünki mexaniki əzbərləmə və şablon yanaşma işə yalnız zərər verə bilər. Müəllim 

şagirdlərin emosional olaraq bu işə cəlb olunmasına nail olmalı və prosesi kortəbii deyil, sistemli, 

ardıcıl və rəngarəng təşkil etməlidir. Bu zaman nitq inkişafı üçün elə metod və priyomlar tətbiq 

edilməlidir ki, şagirdlərdə dili müxtəlif cəhətlərdən fəal şəkildə mənimsəmək marağı oyanmış olsun. 

Beləliklə, nitq inkişafı üzrə məşğələlər – şagirdlərin yalnız qrammatik nəzəriyyə və orfoqrafik 

vərdişlərə yiyələnməsini deyil, həm də sözləri düzgün tələffüz etmək, lazımi sözləri seçmək və nitqdə 

düzgün işlətmək, söz birləşmələri, cümlə və rabitəli nitq qurmaq bacarığının inkişafına yönəlmiş 

çoxşaxəli prosesdir. 

Uşaqlar üçün nitq inkişafının böyük əhəmiyyəti vaxtilə K.D.Uşinski tərəfindən dəqiq ifadə 

edilmişdir: “Uşaq onu əhatə edən insanların mənəvi həyatına yalnız ana dili vasitəsi ilə daxil olur və 

əksinə, uşağı əhatə edən dünya da onda öz mənəvi tərəfi ilə yalnız həmin mühitin – ana  dilinin 

vasitəçiliyi ilə əks olunur”. 

 

Tapıntılar 

 Nitq insan fəaliyyətinin çox geniş sahəsi olmaqla həyatda üç əsas rolu yerinə  

yetirir: 

1) Fikirlərin yaranma vasitəsi (aləti). Nitq uşağa dünyanı dərk etməkdə, öyrənməkdə kömək 

edir. Nitqə yiyələnmə – gerçəkliyi dərk etmə vasitəsidir. Uşaqların aydın, real təsəvvürlərə istinad 

edən söz bazasını inkişaf etdirmək – onlarda məntiqi təfəkkürü inkişaf etdirməyə bərabərdir. Fikir öz-

özünə yaranmır və inkişaf etmir. Hər bir fikir dil vahidlərinin köməyi ilə yaranır və məhz dil bazasında 

formalaşıb möhkəmlənir. Fikri (düşünməni) inkişaf etdirmək – uşağı şüurda məhz dil işarələri 

vasitəsilə möhkəmlənən, toplanan biliklə, məzmunla zənginləşdirmək deməkdir. Beləliklə, uşaq üçün 

inkişaf etmiş nitq – düşünmənin, dərk etmənin və müvafiq olaraq uğurlu təlimin rəhnidir. Əgər uşaq 
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dili yaxşı bilmirsə, o, öz fikirlərini sərbəst və aydın ifadə etməkdə, oxuduğu bədii ədəbiyyatın obrazla-

rını, ideya məzmununu mənimsəməkdə çətinlik çəkəcəkdir. 

2) Ünsiyyət vasitəsi. Nitq ünsiyyət prosesinə xidmət edir. İnsanda ünsiyyət ehtiyacı erkən 

uşaqlıqdan yaranır və yaş artdıqca uşaqdan getdikcə daha mürəkkəb dil vahidlərinin istifadəsini tələb 

edir. Lüğəti zənginləşdirmədən, frazeologiyanı, söz yaradıcılığının qanunauyğunluqlarını, söz 

dəyişmələri və söz birləşmələrini, müxtəlif mürəkkəb sintaktik konstruksiyaları mənimsəmədən uşaq 

qazandığı bilikləri ifadə edə bilməz, fəaliyyət prosesində uşağın ətrafdakılarla ünsiyyəti çətinləşər və 

bu da, psixikasının zədələnməsinə yol açar. Beləliklə, şagirdin ünsiyyət sferasında fəallıq dərəcəsi, 

onun nitqə yiyələnmə səviyyəsindən əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır. 

3) Duyğu və hisslərin, emosiyaların ifadəsi vasitəsi. Nitq – emosiya və hissləri ətraf aləmə 

münasibət kimi ifadə etmək vasitəsidir. Lakin bu münasibət yalnız bir dəfə formalaşıb dəyişməz 

olaraq qalmır. O, insanın böyüməsi ilə daha ali hisslərə  – dostluq, mənəvi borc, məsuliyyət, patriotizm 

kimi mənəvi anlayışların əsasında duran duyğulara qədər inkişaf edir. Yaşanan hiss və emosiyaların 

təbiəti mürəkkəbləşdikcə, onların ifadəsi üçün tələb olunan dil vasitələri də mürəkkəbləşir və müxtəlif-

ləşir. Məhz buna görə, uşağı ana dilimizin ifadə vasitələrinin zənginliklərini dərk etməyə qədər 

yüksəltmək və nitqində onlardan istifadə bacarığını formalaşdırmaq bu qədər vacibdir.  

Nitq inkişafı (xüsusilə oxu prosesində) – həm də uşaq ruhunun yeni emosiya və hisslərlə zən-

ginləşdirilməsi yoludur. Ədəbi əsəri oxuyarkən uşaqlar müəyyən obrazlara heyran olur, onların hə-

rəkətlərinə görə fəxarət hissi yaşayırlar; insan gözəlliyinin, həyati həqiqətlərin ədəbi əsərdəki təsvirinə 

sevinirlər; qəddarlıq və kobudluğa hiddətlənir və qara qüvvələrə nifrət edirlər. Bu çox vacibdir. Çünki 

istənilən mənəvi keyfiyyət, yalnız uşaq tərəfindən emosional olaraq yaşandığı, hiss olunduğu zaman 

bir inanc, əqidə kimi əxz edilir.  

Yuxarıda deyilənlərə əsaslanaraq, nitq inkişafının nə üçün ibtidai siniflərdə dil tədrisində əsas 

prinsip və vəzifə kimi nəzərdən keçirildiyi aydın olur. Şagirdlərin şifahi və yazılı nitqinin inkişafında 

oxu təliminin rolu əvəzedilməzdir. Söz sənətini öyrənən təlim fənni kimi – bədii qiraət şagirdlərin 

yaradıcılıq qabiliyyətlərinin inkişafına; bu və ya digər əsərə tənqidi yanaşma, müxtəlif növ və 

janrlarda olan bədii nümunələrlə bağlı tədqiqat və araşdırma aparma, şifahi və yazılı təqdimatlar etmə 

bacarıqlarına yiyələnmələrinə xüsusi şərait yaradır. Bu, şagirdlərə potensial imkanlarını üzə 

çıxarmaqda, gördükləri işin praktik əhəmiyyətini dərk etməkdə kömək edir.  

Oxu təliminin əsas vəzifəsi – uşaqlara ətraf aləm haqqında real biliklər verməkdir. Belə ki, 

yalnız ana dili sayəsində mənimsənilən biliklər uşağın həqiqi sərvəti ola bilər, onun idrak qabiliyyətlə-

rinin inkişafına yol açar. Yəni şagirdlərin nitqinin sistematik inkişafını təmin edən qiraət tədrisinin 

təşkili idraki qabiliyyətlərin formalaşması üçün mühüm şərtdir. Müəllim tərəfindən müxtəlif metod və 

priyomların tətbiqi ilə təşkil olunan oxu təlimi sistemi, yəni mətn üzərində iş – başdan-başa şagirdlərin 

nitq inkişafı sistemidir.  

Kiçikyaşlı məktəblilərin nitq inkişafında oxunun əhəmiyyətini aşağıdakı şəkildə konkretləşdirə 

bilərik: 

- Müəllimin rəhbərliyi altında oxunun ifadəliliyi üzərində işləyərək, səslənən nitq ilə obrazları 

canlandırmağa və əsərin ideya istiqamətini üzə çıxarmağa çalışaraq şagirdlər öz tələffüz bacarıqlarını 

təkmilləşdirirlər. 

Məlumdur ki, dialoqlar intonasiya çalarlarını mənimsətmək üçün səmərəli iş növüdür. Çünki 

dialoq zamanı cümlələrin qurulmasında sual və nəqli intonasiyalardan, obrazların xarakterinə uyğun 

tonlardan istifadə edilməsi səsə canlılıq, emosionallıq gətirir. Müasir ibtidai sinif dərsliklərində 

dialoqlarla zəngin hekayə, təmsil, nağıl və şeirlərə rast gəlmək olur. Məsələn: “Azərin sualları” (4, 33), 

“İlbiz” (4, 75), “Bozqulağın bahar sevinci” (4, 87) və s. dialoqla zəngin materiallardır. İbtidai sinif 

müəllimi həmin mətnlərin rollar üzrə oxusunu təşkil etməklə, səhnələşdirməklə, onların üzərində 

süjetli-rollu oyunlar qurmaqla həm şagirdləri dərs prosesində fəallığa stimullaşdıra bilər, həm də 

onların nitqində xahiş, arzu, əmr, sual, təkid intonasiyalarının, canlandırdıqları obrazların xarakterinə 

müvafiq səs çalarlarının tərbiyə olunmasına imkan yarada bilər.  
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- Əsərlərin dinlənilməsi prosesində kiçik yaşlı məktəblilərin nitqin səs tərəfinə diqqəti; nitqi 

düzgünlük, ifadəlilik nöqteyi-nəzərindən qiymətləndirmək bacarığı; əsərin müəllifinin ötürmək 

istədiyi düşüncə və hissləri intonasiyadan anlamaq bacarığı inkişaf edir. 

 - Oxu lüğətin genişləndirilməsi və dəqiqləşdirilməsi üçün zəngin qida verir. Müasir ibtidai 

sinif dərslikləri elə tərtib olunmuşdur ki, hər yeni mətndə uşaqların əksəriyyəti üçün mənası çətin ola 

biləcək bir neçə söz verilmişdir. İbtidai sinif müəllimi həmin sözlərin mənasını açmağa, dildə bədii 

ifadə vasitələrinin rolunu dərk etməyə istiqamətlənmiş məntiqi, leksik-üslubi çalışmalardan istifadə 

edərək şagirdlərin lüğətini zənginləşdirməlidir. Bu çalışmalar oxu mətnində sözlərin müşahidəsi 

əsasında şagirdlərdə dilimizin leksik zənginliyi – sinonimlər, omonimlər, antonimlər, çoxmənalı 

sözlər, frazeoloji birləşmələr, terminlər və s. haqqında təsəvvür yaradır. Məsələn, müəllim IV sinifdə 

“Təndir tikə bilməyən ev tikə bilməz” mətnində şagirdlərin diqqətini “İstəmirəm ki, o, evsiz-eşiksiz 

qalıb dilənçi kökünə düşsün” cümləsindəki kök sözünə; “Halal pul” mətnində “Bir kişinin oğlu o 

qədər tənbəl idi ki, dünyada tayı tapılmazdı” cümləsindəki tayı sözünə; “Çünki oldun dəyirmançı” 

hekayəsində “Qırat burdan getdi büyün, Sinəmə vurdu dağ, düyün” misralarındakı dağ sözünə və s. 

cəlb etməklə onların lüğətini omonimlərlə zənginləşdirməyə çalışmalıdır. Müəllim izah etməlidir ki, 

birinci cümlədəki kök sözünü ağacın kökü, nəsil-kök; kök adam; ikinci cümlədəki tay sözünü çayın o 

biri tayı; üçüncü nümunədəki dağ sözünü coğrafi yüksəklik (Himalay dağları, Savalan dağı və s.) 

mənalarında da işlətmək olar. İbtidai sinif dərsliklərində yer almış oxu mətnlərində belə sözlər çoxdur. 

Oxu prosesində müəllim, mütləq olaraq, onların üzərində dayanmalı və şagirdlər tərəfindən düzgün 

anlaşılmasına nail olmalıdır. 

- Oxu kiçik yaşlı məktəblilərin nitqini müxtəlif sintaktik konstruksiyalarla zənginləşdirir. Belə 

ki, oxu mətnlərində rast gəldikləri hazır cümlələr onlara uyğun cümlə qurmaqda kömək edir. Nümunənin 

təkrarı, hafizədə canlandırılması yolu ilə qazanılmış bacarıqlar tədricən nitqdə vərdişə çevrilir və müva-

fiq nitq situasiyası yarandıqda, ətrafdakılarla ünsiyyət zamanı bu vərdiş özünü göstərir. Bir sözlə, oxu 

mətnlərindəki hazır ifadə və cümlələrin əzbərlənməsi yeni ifadə və cümlələr qurmağa istiqamət verir, 

cümlələrin müstəqil tərtibinə aparan yolda səmərəli vasitəyə çevrilir.  

- Bədii (həmçinin informativ) mətnlər üzərində aparılan iş zamanı şagirdlərin təhliletmə, sin-

tez, müqayisə, ümumiləşdirmə kimi əqli bacarıqları inkişaf edir və təkmilləşir. İnkişaf etmiş kom-

munikativ bacarıqlar olmadan bu əqli əməliyyatların yerinə yetirilməsi mümkünsüzdür: mövzu 

haqqında danışmaq, nəqletmə prosesini əsas fikrin ifadəsi üzərində qurmaq, nəqletmə üçün material 

seçmək, materialı sistemləşdirmək, plan hazırlamaq, səbəb-nəticə əlaqələrini gözləmək və s. 

 

Nəticə  

Deyilənlər ibtidai sinif müəllimindən oxu materialları üzrə işi sadəcə mətnin oxusu və ideya məzmunu 

ətrafında bir-iki sualın verilməsi ilə yekunlaşdırmağı deyil, oxu prosesini düşünülmüş strategiya 

üzərində qurmağı, gərgin əmək, səbir və əzm nümayiş etdirərək şagirdlərin nitqinin bütün istiqamətlər 

üzrə inkişafına nail olmağı tələb edir. Yalnız oxu təliminin təşkilində şagirdlərin maraq və 

tələbatlarının nəzərə alınması, oxu mətnləri ilə tanışlığın forma və metodlarında rəngarəngliyin təmin 

olunması sayəsində ibtidai sinif şagirdlərinin nitq bacarıqlarını müasir tələblərə uyğun səviyyədə 

inkişaf etdirmək olar.   

Oxu təlimi prosesində nitq inkişafı üzrə işin bütün istiqamətlərinin (nitqin səs mədəniyyəti,  

ədəbi tələffüz, lüğət üzrə iş, cümlə qurmaq bacarıqları, rabitəli nitqin inkişafı) əlaqəli şəkildə həyata 

keçirilməsi daha səmərəli nəticələr verə bilər: uşaqların idrak fəallığı artar, əqli nəticəyə gəlmək, 

müstəqil mühakimə yürütmək bacarığı, öyrəndiklərini nitq praktikasına tətbiq etmə qabiliyyəti və 

ünsiyyət prosesində ədəbi dilin normalarına uyğun iştirakı xeyli yüksələr. 

İbtidai məktəbdə oxu dərslərində şagirdlərin nitq inkişafı üzrə iş mütəmadi şəkildə və sistemli 

təşkil edilərsə, bu onların komunikativ bacarıqlarının inkişafına; dildən düşünmə, anlama, danışma 

vasitəsi kimi istifadə imkanlarının genişlənməsinə; nəticədə nitq mədəniyyətinin inkişafına imkan 

yaradar. 
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ÖZET 

Bilimsel araştırma sorgulama, bilim okuryazarlığının gerekli bileşenlerinden biri olarak önemi 

üzerinde durulurken, fen eğitimi programının temelini araştırma sorgulamaya dayalı öğretim 

oluşturmaktadır. Araştırma sorgulamaya dayalı öğretim, öğrencinin doğrudan katılım sağladığı 

aktiviteler ile araştırma yaparak öğrenmesini amaçlamaktadır. Araştırma sorgulamaya dayalı öğretim 

ile öğrencinin neden-sonuç ilişkisi ve eleştirel düşünmeyi kullanarak, bilimsel bilgi ile Fen Bilimleri 

dersini öğrenmesi amaçlanır. Etkili bir Fen Bilimleri dersi öğretim sürecinin oluşturulmasında 

ilkokulda sınıf öğretmenlerine büyük görevler düşmektedir. Fen Bilimleri dersinin programda 

belirtilen amaçlara ulaşmasında öğretmenlerin araştırma sorgulamaya dayalı öğretim sürecini iyi 

bilmeleri ve bunu sınıf içerisinde uygulamaları gerekmektedir. Öğretmenler araştırma sorgulamaya 

dayalı öğretimi planlayabilme sürecinde öz-yeterlikleri önemli bir yere sahiptir. Araştırmanın amacı, 

sınıf öğretmeni adaylarının araştırma sorgulamaya dayalı öğretime yönelik öz-yeterlik algılarını 

belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda, sınıf öğretmeni adaylarının araştırma sorgulamaya dayalı 

öğretime yönelik öz-yeterlik algılarının cinsiyet, sınıf düzeyi ve mezun olunan lise türü değişkenlerine 

göre değişimi alt amaçlar olarak belirlenmiştir. Araştırmada nicel araştırma yöntemi içerisinde yer alan 

betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın verileri 2021-2022 eğitim öğretim yılı güz 

döneminde toplanmıştır. Araştırmaya sınıf öğretmenliği programında öğretim gören 136 öğrenci 

katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırma sorgulamaya dayalı öğretime yönelik öz-

yeterlik algılarını belirlemeyi amaçlayan ölçek kullanılmıştır. Ölçeğin güvenirlik katsayısı .97 olarak 

hesaplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel analizler ve fark testleri kullanılmıştır. Araştırma 

sonucunda sınıf öğretmeni adaylarının araştırma sorgulamaya dayalı öğretime yönelik öz-yeterlik 

algılarının “orta” düzeyde olduğu ortaya çıkmıştır. Sınıf öğretmeni adaylarının araştırma sorgulamaya 

dayalı öğretime yönelik öz-yeterlik algıları cinsiyet göre anlamlı düzeyde farklılaşmadığı, sınıf düzeyi 

ve mezun olunan lise türüne göre ise anlamlı düzeyde farklılaştığı belirlenmiştir. Sınıf düzeyine göre 

anlamlı farklılaşmanın dördüncü sınıf öğrencileri lehine olduğu belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Sınıf öğretmenliği, araştırma sorgulama, öz-yeterlik. 
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While the importance of scientific inquiry inquiry as one of the necessary components of scientific 

literacy is emphasized, inquiry-based instruction forms the basis of the science education program. 

Inquiry-based teaching aims to enable students to learn by doing research through activities in which 

they participate directly. With inquiry-based teaching, it is aimed that the student learns the science 

course with scientific knowledge by using the cause-effect relationship and critical thinking. Primary 

school teachers have great responsibilities in creating an effective science lesson teaching process. In 

order for the Science Course to reach the goals specified in the program, teachers need to know the 

inquiry-based teaching process well and apply it in the classroom. Teachers' self-efficacy has an 

important place in the process of planning inquiry-based teaching. The aim of the research is to 

determine the self-efficacy perceptions of primary school teachers candidates' towards inquiry-based 

teaching. In line with this purpose, the sub-objectives were determined as the change in the self-

efficacy perceptions of primary school teachers candidates' towards inquiry-based teaching according 

to the variables of gender, grade level and type of high school graduated. The descriptive survey 

model, which is included in the quantitative research method, was used in the research. The data of the 

study were collected in the fall semester of the 2021-2022 academic year. 136 students studying in the 

primary school teaching program participated in the research. A scale aiming to determine self-

efficacy perceptions towards inquiry-based teaching was used as a data collection tool in the research. 

The reliability coefficient of the scale was calculated as .97. Descriptive analyzes and difference tests 

were used in the analysis of the data. As a result of the research, it was revealed that the self-efficacy 

perceptions of primary school teachers candidates’ towards inquiry-based teaching were at a 

"moderate" level. It was determined that primary school teacher candidates' self-efficacy perceptions 

towards inquiry-based teaching did not differ significantly according to gender, but differed 

significantly according to grade level and type of high school they graduated from. It was determined 

that the significant difference according to the grade level was in favor of the fourth grade students. 

Keywords: Primary school, ınquiry-based, self-efficacy. 

 

GİRİŞ 

Yaşadığımız yüzyılda bilim okuryazarı toplum yetiştirme hedefi birçok eğitim reformunun merkezinde 

yer almaktadır. Bilim okuryazarlığının bileşenlerinden birisi olan bilimsel araştırma sorgulama 

becerisini kazanmak amacıyla araştırma-sorgulamaya dayalı öğretim yaklaşımı fen eğitimi 

programlarının temelinde yer almaktadır. Araştırma sorgulamaya dayalı öğretimin, öğrencileri hem 

bilişsel hem duyuşsal olarak geliştirdiği, öğrencilerin içerik bilgisini, akademik başarısını ve 

motivasyon düzeylerini arttırdığı ortaya belirlenmiştir (Lawson, 2010; Tuan vd., 2005). Uluslararası 

literatürde “inquiry-based teaching” olarak belirtilen kavram, Türkçe’ye “sorgulamaya dayalı 

öğretim”, “sorgulama temelli öğretim”, “soruşturma temelli eğitim”, “araştırma sorgulamaya dayalı 

öğretim”, “araştırma-sorgulama temelli öğretim” şekillerinde çevrilmiştir. 

Araştırma sorgulamaya dayalı öğretim, yapılandırmacılık üzerine oluşturulmuş, öğrencilerin 

öğrenmeyi öğrenmelerini ve üst düzey düşünme becerilerinin kazandırılmasını amaçlamaktadır 

(Minner, Levy ve Century, 2009). Öğrencilerin araştırma-sorgulama becerilerinin geliştirilmesi ana 

amaçtır (Lim, 2001). Sorgulama ve Ulusal Bilim Eğitimi Standartları doğrultusunda sorgulamaya 

dayalı öğretimin başlıca özellikleri: (i)- öğrenciler bilimsel odaklı sorulara yönlendirilir, (ii)- 

öğrenciler, yapılan açıklamaları geliştirmek ve değerlendirmek için kanıta öncelik verir, (iii)- 

öğrenciler, bilimsel odaklı soruları cevaplamak için kanıttan elde edilen açıklamaları formüle ederler, 

(iv)- öğrenciler, özellikle bilimsel anlayışı yansıtan farklı açıklamalar ışığında kendi açıklamalarını 

değerlendirir, (v)- öğrenciler, kendi önerdikleri açıklamalarını sunarlar ve savunurlar şeklinde ifade 

edilmiştir (Inquiry and the National Science Education Standards, 2000). Araştırma-sorgulamaya 

dayalı öğretim; yönlendirme, kavramsallaştırma, soruşturma, sonuç ve tartışma genel aşamalarından; 

soru sorma, hipotez oluşturma, keşfetme, deney yapma, verileri yorumlama, iletişim ve yansıtma alt 

aşamalarından meydana gelmektedir (Pedaste vd., 2015). İlkokul düzeyinde verilen eğitimde Fen 

Bilimleri dersi araştırma sorgulamaya dayalı öğretimin gerçekleştirileceği bir ders konumundadır. Bu 
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nedenle de Fen Bilimleri dersinin öğretim programında araştırma ve sorgulama becerilerinin 

geliştirilmesine yönelik içerik bulunmaktadır. 

Fen Bilimleri dersi öğretim programında yer alan içeriğin yanında özellikle ilkokul düzeyinde 

araştırma ve sorgulamaya yönelik becerilerin kazandırılmasında sınıf öğretmenlerinin önemli bir yeri 

vardır. Sınıf öğretmenlerinin araştırma ve sorgulamaya yönelik bir öğretim yapabilmeleri için bu 

öğretimi yapabilecek öz-yeterlik inancına sahip olmaları gerekir. Çünkü öz-yeterlik inancı bireylerin 

düşüncelerini, duygularını, davranışlarını ve motivasyonları (Pajares, 1997) ile çaba ve kararlılıklarını 

etkilemektedir (Pintrich ve Schunk, 2002). Bu sebeplerden dolayı öğretim ve öğretmenlik konusu ele 

alındığında öğretmenlerin öz-yeterlik inancı etkili bir öğretim sürecinin gerçekleşmesinde önemli bir 

role sahiptir. İlkokulda eğitim veren sınıf öğretmenlerinin araştırma sorgulamaya dayalı öğretime 

yönelik öz-yeterliklerini belirlemek ilkokul öğrencilerinin bu becerileri kazanmalarında ve akademik 

başarısında önemli bir yere sahiptir. İlkokul öğretmenliğinden önce hizmet öncesi eğitimde yer alan 

sınıf öğretmeni adaylarının araştırma sorgulamaya dayalı öğretime yönelik öz-yeterliklerini 

belirlemek, lisans programını değerlendirmek ve sınıf öğretmenliğine başladıklarında aday 

öğretmenlerin ihtiyaçlarını ortaya koymak açısından önemlidir. Buradan hareketle bu araştırmada sınıf 

öğretmeni adaylarının araştırma sorgulamaya dayalı öğretim öz-yeterliklerinin belirlenmesi 

amaçlanmıştır. Belirtilen ana amaç doğrultusunda araştırma sorgulamaya dayalı öğretim öz-

yeterliklerinin cinsiyet, eğitim görülen sınıf düzeyi ve mezun olunan lise türü değişkenlerine göre 

farklılaşma durumlarını ortaya çıkarmak alt amaçlar olarak belirlenmiştir.  

YÖNTEM 

Araştırmanın Modeli 

Sınıf öğretmeni adaylarının araştırma sorgulamaya dayalı öğretime yönelik öz-yeterliklerini 

belirlemek amacıyla nicel araştırma içerisinde bulunan tarama modeli kullanılmıştır. Tarama 

modelleri, geçmişte ya da halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan 

araştırma yaklaşımlarıdır ve araştırmaya konu olan olay, birey ya da nesne, kendi koşulları içinde ve 

olduğu gibi tanımlanmayı sağlar (Karasar, 2018).  

Çalışma Grubu 

Araştırmaya Ege Bölgesinde bulunan bir üniversitenin sınıf öğretmenliği programında öğretim gören 

136 lisans öğrenci katılmıştır. Araştırmada yer alan katılımcıların 99’u kadın (%72.8), 37’si erkek 

(%27.2) öğrencilerden oluşmaktadır. Katılımcılardan 19’u birinci sınıf (%14.0), 46’sı ikinci sınıf 

(%33.8), 41’i üçüncü sınıf (%30.1) ve 30’u dördüncü sınıf (%22.1) öğrencisidir. Sınıf öğretmenliği 

öğrencilerinin 100’ü Anadolu lisesi (%73.5) ve 36’sı diğer lisede (%26.5) eğitim almışlardır. 

Veri Toplama Aracı 

Araştırmanın amacı doğrultusunda veri toplamak için “Araştırma Sorgulamaya Dayalı Öğretime 

Yönelik Öz Yeterlilik Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek 7’li likert tipinde maddelerden oluşmaktadır. 

Ölçek tek faktör altında birleşen 29 maddeden oluşmakta olup ters puanlanan madde 

bulunmamaktadır. Türkçe’ye uyarlaması yapılan ölçeğin iç tutarlık kat sayısı (α) 0.97 olarak 

belirlenmiş olup araştırmamızda ise iç tutarlık kat sayısı (α) 0.85 olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca 

araştırmada sınıf öğretmeni adaylarının cinsiyet, eğitim görülen sınıf düzeyi ve mezun olunan lise 

türünü belirlemek amacıyla hazırlanmış olan kişisel bilgi formu kullanılarak veri toplanmıştır.  

Verilerin Toplanması 

Ölçme aracı ve uygulama yapılacak okuldan alınan izinler doğrultusunda Ege bölgesinde bir devlet 

üniversitesinin Eğitim Fakültesinde öğretim gören sınıf öğretmenliği öğrencilerinden veriler 

toplanmıştır. 2021-2022 eğitim öğretim yılının güz döneminde öğrencilerin eğitimlerinin 

gerçekleştirildiği süreçte araştırma yapılmıştır. Öğretmen adaylarıyla ilk olarak araştırmanın amacı 

paylaşılmış ve gönüllü olarak araştırma sürecine katılmak isteyenler ile ölçek formu paylaşılmıştır. 

Sınıf öğretmeni adayları araştırma sorgulamaya dayalı öğretime yönelik öz yeterliklerini ifade 

edebilecekleri ölçeği doldurmuşlardır. Veri toplama sürecinde toplam 145 öğretmen adayı ölçeği 
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doldurmuş olup, hatalı ve eksik olduğu belirlenen formlar çıkarıldıktan sonra 136 öğretmen adayından 

toplanan veriler değerlendirilmiştir.  

 

Verilerin Analizi 

Sınıf öğretmeni adaylarından elde edilen araştırma sorgulamaya dayalı öğretim öz-yeterlik ölçeğinden 

elde edilen veriler istatistik programına işlenmiştir. Öğrencilerin demografik özelliklerine ilişkin 

veriler frekans ve yüzde dağılımı ile çözümlenmiştir. Dağılım özelliklerini incelemek için 

Kolmogorov-Smirnov katsayısı, çarpıklık/basıklık (-1, +1) değerleri, Q-Q Plot grafiği ve histogram 

grafiğine bakılmış, normal dağılım gösterdiği ortaya çıkmıştır. Verilerin normal dağılım 

göstermesinden dolayı analiz sürecinde parametrik testler yapılmıştır. Sınıf öğretmeni adaylarının 

araştırma sorgulamaya dayalı öğretim öz yeterlik ölçeğinden aldıkları puanların ortalamasına göre 

düşük (1.00-3.00), orta (3.01-5.00) ve yüksek (5.01-7.00) şeklinde üç düzey ortaya konmuştur.  

BULGULAR 

Araştırmanın bu bölümünde araştırmanın amacı ve alt amaçları doğrultusunda elde edilen bulgulara 

yer verilmiştir. Araştırmanın amacı doğrultusunda sınıf öğretmeni adaylarının araştırma sorgulamaya 

dayalı öğretime yönelik öz-yeterlik düzeyleri Tablo 1’de yer almaktadır.  

Tablo 1. Sınıf öğretmeni adaylarının araştırma sorgulamaya dayalı öğretime yönelik öz-yeterlik 

düzeylerinin betimsel istatistikleri  

 N  ss Düzey 

Araştırma sorgulamaya dayalı öğretim öz-yeterliği 136 4.97 1.08 Orta 

Tablo 1’de sınıf öğretmeni adaylarının araştırma sorgulamaya dayalı öğretim öz-yeterlik puanları 

incelendiğinde ortalama 4.97 olduğu görülmektedir. Ortaya çıkan bu puan değerinin “orta” düzeyde 

araştırma sorgulamaya dayalı öğretime yönelik öz-yeterliği ifade ettiği ortaya çıkmıştır. Buradan 

hareketle sınıf öğretmeni adaylarının araştırma sorgulamaya dayalı öğretime yönelik öz-yeterliklerinin 

geliştirilebilir düzeyde olduğu, bu doğrultuda da öğretim sürecinde sınıf içerisinde araştırma 

sorgulamaya dayalı bir öğretimi gerçekleştirmede etkili olacakları ifade edilebilir.  

Tablo 2. Sınıf öğretmeni adaylarının araştırma sorgulamaya dayalı öğretime yönelik öz-yeterlik 

puanlarının cinsiyet değişkenine göre yapılan t testi sonuçları 

 Gruplar N  Ss Sd t p 

Araştırma sorgulamaya dayalı 

öğretim yeterliği 

Kadın 99 4.97 1.15 

134 -.06 .94 

Erkek 37 4.98 .89 

Tablo 2’ye göre, sınıf öğretmeni adaylarının araştırma sorgulamaya dayalı öğretime yönelik öz-

yeterlik puanlarının cinsiyete göre anlamlı düzeyde farklılık gösterip göstermediğini belirlemek 

amacıyla yapılan t testi sonucunda anlamlı düzeyde bir farklılaşmanın olmadığı ortaya çıkmıştır (t=-

.06; p>.05). Elde edilen bulgu doğrultusunda cinsiyetin sınıf öğretmeni adaylarının araştırma 

sorgulamaya dayalı öğretime yönelik öz-yeterlikleri üzerinde bir farklılık yaratmadığı söylenebilir.  

  

x

x
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Tablo 3. Sınıf öğretmeni adaylarının araştırma sorgulamaya dayalı öğretime yönelik öz-yeterlik 

puanlarının sınıf düzeyi değişkenine göre yapılan One Way ANOVA testi sonuçları 

,  ve  Değerleri ANOVA Sonuçları 

Grup    Var. K.      

1.sınıf 19 3.82 1.15 Gruplar arası 37.09 3 12.36 13.32 .00 

2.sınıf 46 4.84 1.16 Gruplar içi 122.51 132 .92 

3.sınıf 41 5.36 .76 Toplam 159.61 135  

4.sınıf 30 5.39 .68    

Tablo 3’e göre, sınıf öğretmeni adaylarının araştırma sorgulamaya dayalı öğretime yönelik öz-yeterlik 

puanlarının sınıf düzeyi değişkenine göre anlamlı düzeyde farklılık gösterip göstermediğini belirlemek 

amacıyla yapılan One Way ANOVA testi sonucunda anlamlı düzeyde bir farklılaşmanın olduğu ortaya 

çıkmıştır (p<.05). Ortaya çıkan anlamlı farklılaşmanın dördüncü sınıflar ile birinci sınıflar, dördüncü 

sınıflar ile ikinci sınıflar ve dördüncü sınıflar ile üçüncü sınıflar arasında dördüncü sınıflar lehine 

olduğu görülmektedir. Buradan hareketle sınıf öğretmeni adaylarının araştırma sorgulamaya dayalı 

öğretime yönelik öz-yeterlikleri dikkate alındığında son sınıfta yer alan sınıf öğretmeni adayları 

kendilerini daha yeterli hissetmektedirler. Sınıflar arasında ortaya çıkan bu farklılığın nedeni olarak 

sınıf öğretmenliği lisans programının etkisinin bulunması söylenebilir. Bu durumda araştırma 

sonucunda beklenen bir sonuç olduğu söylenebilir.  

Tablo 4. Sınıf öğretmeni adaylarının araştırma sorgulamaya dayalı öğretime yönelik öz-yeterlik 

puanlarının mezun olunan lise değişkenine göre yapılan t testi sonuçları 

 Gruplar N  Ss Sd t p 

Araştırma sorgulamaya 

dayalı öğretim yeterliği 

Anadolu lisesi 100 4.97 .99 

134 -.16 .86 
Diğer lise 36 5.00 1.33 

Tablo 4’e göre, sınıf öğretmeni adaylarının araştırma sorgulamaya dayalı öğretime yönelik öz-yeterlik 

puanlarının mezun olunan lise türüne göre anlamlı düzeyde farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla yapılan t testi sonucunda anlamlı düzeyde bir farklılaşmanın olmadığı ortaya 

çıkmıştır (t=-.16; p>.05). Elde edilen bulgu doğrultusunda mezun olunan lise türünün sınıf öğretmeni 

adaylarının araştırma sorgulamaya dayalı öğretime yönelik öz-yeterlikleri bir farklılık ortaya 

çıkarmadığı söylenebilir.   

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Araştırma sonucunda sınıf öğretmeni adaylarının araştırma sorgulamaya dayalı öğretime yönelik öz-

yeterliklerinin orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Elde edilen bu sonuç doğrultusunda sınıf öğretmeni 

adaylarının meslek yaşantılarına başladıklarında Fen Bilimleri dersinde araştırma sorgulamaya dayalı 

öğretim ortamı hazırlayabilecekleri ancak daha da etkili bir öğrenme ortamı sağlamada yardıma 

ihtiyaçlarının bulunduğu söylenebilir. Araştırma sorgulamaya dayalı Fen Bilimleri dersinin 

tasarlanması ile öğretimde bilimin doğasının vurgulanacak ve öğrencilerin bilimsel sorgulama 

becerileri, bilimin doğasına dair belirgin bir anlayış kazanmaları sağlanacaktır (Aydeniz ve 

Southerland 2012; Khishfe ve Lederman, 2007). Bu nedenle Fen Bilimleri dersinde araştırma 

sorgulamaya dayalı daha etkili bir öğretim ortamı hazırlamak için hizmet öncesi eğitim sürecinde sınıf 

öğretmeni adaylarının yeterlikleri arttırılmasına yönelik çalışmalara programda yer verilmelidir. 

f x ss

N x ss KT Sd KO F p

x
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Sınıf öğretmeni adaylarının araştırma sorgulamaya dayalı öğretim öz-yeterlik puanlarının cinsiyete 

göre anlamlı düzeyde farklılaşmadığı ortaya çıkmıştır. Elde edilen bu sonuç doğrultusunda cinsiyetin 

araştırma sorgulamaya dayalı öğretim öz-yeterliklerini farklılaştırmadığı söylenebilir. Araştırmada 

elde edilen bir başka sonuçta, araştırma sorgulamaya dayalı öz-yeterlik puanlarının sınıf düzeyine göre 

farklılaşmasıdır. Sınıf öğretmenliği lisans programında eğitim gören dördüncü sınıf öğrencilerinin 

araştırma sorgulamaya dayalı öğretim öz-yeterliklerinin diğer sınıflarda eğitim görenlere göre daha 

yüksek çıktığı belirlenmiştir. Bu durumun nedeni olarak sınıf öğretmenliği lisans programının etkisi 

olduğu söylenebilir. Ayrıca araştırma sonucunda sınıf öğretmeni adaylarının araştırma sorgulamaya 

dayalı öğretim öz-yeterlik puanlarının mezun olunan lise türüne göre farklılaşmadığı ortaya çıkmıştır. 

Bu bağlamda önceki öğrenme düzeyinde yer alan okulların araştırma sorgulamaya dayalı öğretim öz-

yeterliği değiştirmediği söylenebilir.  
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ÖZET 

İlkokulda görev yapan sınıf öğretmenlerinin ilk okuma ve yazma sürecini başarılı bir şekilde 

yürüteceklerine olan inançları öğretmenlik performanslarını etkilemektedir. Öğretmenler tarafından 

sergilenen ilk okuma ve yazma öğretimi performansı öğrencilerin akademik başarısını da 

etkilemektedir. Öğretmenlerin performanslarının istenilen düzeyde olması için ilk okuma ve yazma 

öğretimine yönelik öz-yeterliklerini bilmek önemlidir. Buradan hareketle araştırmanın amacı, sınıf 

öğretmeni adaylarının ilk okuma ve yazma öğretimine yönelik öz-yeterlik algılarını belirlemektir. Bu 

amaç doğrultusunda, sınıf öğretmeni adaylarının ilk okuma ve yazma öğretimine yönelik öz-

yeterliklerinin cinsiyet, sınıf düzeyi ve akademik not ortalaması değişkenlerine göre değişimi alt 

amaçlar olarak belirlenmiştir. Araştırmada nicel araştırma yöntemi içerisinde yer alan betimsel tarama 

modeli kullanılmıştır. Araştırmaya Ege Bölgesinde bulunan bir üniversitenin sınıf öğretmenliği 

programında öğretim gören 126 öğrenci katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Okuma ve 

Yazma Öğretimine Yönelik Öz Yeterlilik Algısı Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek, öğretmenlik 

öğrencilerine yönelik hazırlanmış olup 22 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin güvenirlik katsayısı .93 

olarak hesaplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel analizler ve fark testleri kullanılmıştır. Araştırma 

sonucunda sınıf öğretmeni adaylarının ilk okuma ve yazma öğretimine yönelik öz-yeterlik algılarının 

“yüksek” düzeyde olduğu ortaya çıkmıştır. Sınıf öğretmeni adaylarının ilk okuma ve yazma 

öğretimine yönelik öz-yeterlik algıları cinsiyet ve akademik not ortalamasına göre anlamlı düzeyde 

farklılaşmadığı, sınıf düzeyine göre ise anlamlı düzeyde farklılaştığı belirlenmiştir. Sınıf düzeyine 

göre anlamlı farklılaşmanın dördüncü sınıf ile üçüncü sınıf ve dördüncü sınıf ile ikinci sınıf arasında 

dördüncü sınıflar lehine olduğu ortaya çıkmıştır. Dördüncü sınıfta eğitim alan sınıf öğretmeni 

adaylarının ilk okuma ve yazma öğretimine yönelik öz-yeterlik algılarının daha yüksek olduğu 

görülmüştür. Ortaya çıkan bu sonucun nedeni öğretmenlik eğitimini bitirmeye yaklaşan öğrencilerin 

ilk okuma ve yazma öğretimine ilişkin öz-yeterlik kazanmış olmalarıdır. 

Anahtar Kelimeler: Sınıf öğretmenliği, ilk okuma ve yazma, öz-yeterlik, algı. 

 

ABSTRACT 

The beliefs of primary school teachers that they will successfully carry out the first reading and 

writing process affect their teaching performance. The initial reading and writing teaching 

performance displayed by the teachers also affects the academic success of the students. In order for 

teachers' performance to be at the desired level, it is important to know their self-efficacy for initial 

reading and writing teaching. Based on this, the aim of the research is to determine the self-efficacy 

perceptions of classroom teaching students towards the first reading and writing teaching. The aim of 

the research is to determine the self-efficacy perceptions of primary school teacher canditates’ towards 

initial reading and writing teaching. In accordance with this purpose, the change of self-efficacy of 

primary school teachers canditates’ for the initial reading and writing instruction according to gender, 
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grade level and academic grade point average variables were determined as sub-goals. The descriptive 

survey model, which is included in the quantitative research method, was used in the research. 126 

students studying in the primary school teaching program of a university in the Aegean Region 

participated in the research. In the research, "Self-Efficacy Perception Scale for Teaching Reading and 

Writing" was used as a data collection tool. The scale was prepared for teaching students and consists 

of 22 items. The reliability coefficient of the scale was calculated as .93. Descriptive analyzes and 

difference tests were used in the analysis of the data. As a result of the research, it was revealed that 

the self-efficacy perceptions of the primary school teachers canditates’ towards the initial reading and 

writing teaching were at a “high” level. It was determined that the self-efficacy perceptions of primary 

school teachers canditates’ towards initial reading and writing teaching did not differ significantly 

according to gender and academic grade point average, but differed significantly according to grade 

level. It was revealed that the significant difference according to grade level was in favor of fourth 

graders between fourth grade and third grade, and between fourth grade and second grade. It has been 

observed that the self-efficacy perceptions of primary school teachers canditates’ studying in the 

fourth grade towards the first reading and writing teaching are higher.  The reason for this result is that 

the students who are approaching the completion of their teaching education have gained self-efficacy 

regarding the initial reading and writing teaching. 

Keywords: Primary school, initial reading and writing, self-efficacy, perception. 

 

GİRİŞ 

Milletlerin geleceğini şekillendiren en önemli kültürel değer dildir. Dil üzerine yapılan çalışmalar 

ülkelerin stratejik hedefleri arasında önemli bir yere sahiptir. Bireyin vatandaş ve devlet ilişkisini 

anlamlı bir şekilde kurması, sosyalleşmesi dil eğitimi sayesinde sağlanmaktadır. Türkiye'nin dil 

eğitimi politikalarının en başında ise okuma yazma öğretimi bulunmaktadır (Tosunoğlu, 2006).  

İlk okuma yazma öğretimi, ilköğretim kademesinde başlayarak, okul ve ailenin birlikte yürüttüğü, 

okuma ve yazma becerisi kazandırmak için yapılan dil öğretim sürecidir (Baş, 2006). Bu noktada, 

formal eğitim sürecine giren bireyde planlı ve programlı olarak geliştirilmeye çalışılan okuma yazma 

becerileri, hayat boyu süren gelişme yolculuğunda sahip olunması gereken ilk becerilerdendir. Bireyin 

gelecekteki eğitimi ve yaşamı açısından ilk okuma yazma öğretimi yaşamsal bir öneme sahiptir. İlk 

okuma-yazma öğretimi; kaynak olarak, anlamlı işaretlerle kodlama ve alıcı olarak, anlamlı işaretlerin 

kodlarını çözerek anlamlandırmanın öğretimini içeren bir süreç olarak ifade edilmektedir (Kayıkçı, 

2008:424). İlk okuma ve yazma bireyin içinde bulunduğu sosyal toplumda iletişim kurabilmesi, 

kendisini ifade edebilmesi, yazılı, sözlü veya görsel materyalleri anlamasına olanak veren önemli bir 

ihtiyaçtır (Bay, 2008:7). İlk okuma ve yazma, yalnızca yeterli ve basit düzeyde okuma yazma 

becerilerinden oluşmaz. Aynı zamanda sorgulama, anlama, düşünme, değerlendirme ve sınıflama gibi 

bilişsel becerilerin geliştirmesi gibi işlevleri vardır. Bu sebeple işlevsel ve doğru bir Türkçe kullanımı 

için etkili bir okuma-yazma öğretimi hedeflenmektedir (Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 2018). 

İlk okuma yazma öğretiminin amaçları olarak, okuma yazmayı kurallara uygun bir şekilde öğrenmek, 

okuma ve yazma alışkanlığı kazandırmak, okumayı ve yazmayı zevkli bir süreç haline getirmek, Türk 

dilini sevdirmek, okuduğunu yorumlama ve iyi iletişim becerileri kazandırmak ifade edilmektedir 

(Üst, 2015; Bektaş, 2013). Dedeli (2008:26) tarafından ilk okuma ve yazma öğretiminin amacı 

öğrencilere okuma ve yazmayı gelişim düzeyine uygun olarak ve belirli materyallerin kullanımıyla 

birlikte verimli, etkili, güzel, akıcı, doğru anlaşılır ve anlatılabilir şekilde öğretmek olarak ifade 

edilmiştir. Calp (2012)’e göre okuma ve yazma öğretimi, ülkenin ihtiyaç duyduğu üretimi arttırmaya, 

kişinin içinde bulunduğu çevreyi anlamlandırmasına, bireyi daha iyi bir geleceğe hazırlamaya ve 

kültürel anlamda zenginleştirme amaçlarına yönelik olmalıdır.  

Sınıf öğretmenleri diğer branş öğretmenlerinden okuma ve yazma öğretmeyle yükümlü olması 

yönüyle farklılaşmaktadır. İlkokul öğrencilerinin iyi bir okuryazar olarak yetişmesi sınıf 

öğretmenlerinin en önemli sorumluluğudur (Yüce, 2016:30). İlkokul birinci sınıf düzeyinin en temel 

işlevi çocuğun yeterli düzeyde okuması ve yazmasını sağlamaktır (Dedeli, 2008:28). Öğrencilerin 

okuma yazmayı öğrenmek gibi ağır bir sorumluluğu vardır ve bu süreç onlar için somut bir sonuç 
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olduğu için oldukça önemlidir. Sınıf öğretmenlerinin de bu süreci kolaylaştıracak önlemler ve 

uygulamalar yürütmeleri gerekmektedir. Öğretmenlerin ayrıca bu zor ve emek isteyen süreçte sabırlı 

olmaları beklenmektedir (Baştuğ ve Demirtaş, 2016:337).  

Sınıf öğretmenlerinin zor bir süreç olan ilk okuma ve yazma öğretimi sürecinde sınıf içi uygulamaları 

gerçekleştirmek ve bu durumun üstesinden gelmek için ilk okuma ve yazma öğretimine yönelik öz 

yeterliklerinin iyi bir düzeyde olması beklenmektedir. Sınıfta etkili bir öğrenme ortamı sağlayan ve 

kendisine güvenen bir öğretmenin öğrencileri de başarılı olmaktadır. Bu sebeple sınıf öğretmenlerinin 

okuma ve yazmaya yönelik öz-yeterlikleri üzerinde durulması gereken önemli bir konudur (Öztürk ve 

Ertem, 2017). Woolfolk (2014) öz yeterliği bireyin sahip olduğu bilgi birikiminde ne kadar yetkin 

olduğu değil, bu bilgileri kullanırken kendine duyduğu inançla ilgili bir durum olarak ifade etmektedir. 

Bu bağlamda sınıf öğretmeninin ilk okuma yazma öğretimi alanında ne kadar bilgili olursa olsun, eğer 

o alanda beklenen düzeyde öz yeterliğe sahip değilse bilgi işlevsel olmayacaktır. Sınıf öğretmenlerinin 

öğrenme ortamında sahip oldukları bilgi işlevsel değil ise ilk okuma ve yazma öğretimi süreci etkili 

bir şekilde yürütülemeyeceğinden akademik başarı olumsuz yönde etkilenecektir. Öğretmenin 

kendisine ve kendi yeterliğine olan inancı öğrenme öğretme süreci, derste kullandığı yöntem ve 

stratejileri, sınıf yönetimi ve derse katılım gibi birçok faktörü etkiler (Ekin, 2018). Öğretmenler, 

öğrencileri etkili, öğretim uygulamalarına dâhil etmek için yüksek öz yeterliliğe ihtiyaç duyarlar ve öz 

yeterliliği yüksek olan öğretmenlerin okuryazarlık uygulamalarını konularında daha çok güvenirler 

(Feng, Hodges, Waxman ve Joshi, 2019). Bunun yanında öz yeterliği yüksek olan öğretmenler, 

okuryazarlığı birçok alana yönelik disiplinlerine entegre eder (Jamil, Downer ve Pianta, 2012).  

Okuma ve yazma becerileri diğer dersleri doğrudan etkilemekte olup diğer becerilere de olumlu olarak 

yansımaktadır (Güneş, Uysal ve Taç, 2016). İlk okuma yazma becerisi ve okuryazar olmak, bireyde 

anlama, düşünme, yorumlama ve değerlendirme gibi zihinsel etkinlikler ile bilginin paylaşılmasını 

sağlar (Ferah, 2007), çağdaş gelişimin bir ölçüsü olarak görülür (Çelenk, 2007) ve son olarak diğer 

tüm derslerdeki akademik başarıdaki en önemli etkendir (Çelenk, 2007; Göçer, 2008). Sınıf 

öğretmeninin ilk okuma yazma öğretimini başarılı bir şekilde yürüteceğine dair olan inancı onun sınıf 

içerisindeki performansına etki etmektedir. Sınıf içerisinde etkin bir ilk okuma yazma öğretimi yapan 

öğretmenin öğrencilerinin başarısının da artacağı düşünülmektedir. Öğrencilerin ilerleyen yıllardaki 

tüm başarılarını etkileyecek olan okuma yazma becerisinin kazandırıldığı ilk okuma yazma öğretimi 

sürecini yönetecek olan sınıf öğretmenlerinin öz yeterlikleri üzerinde durulması gereken önemli bir 

durumdur. İlkokullarda çalışan sınıf öğretmenlerinin ilk okuma ve yazma öğretimine yönelik öz-

yeterlikleri kadar hizmet öncesi eğitim sürecinde yer alan sınıf öğretmenliği öğrencilerinin de öz-

yeterliklerini belirlemek önemlidir. Hizmet öncesi eğitim sürecinde yer alan sınıf öğretmeni 

adaylarının öz-yeterlikleri ve etki eden değişkenler belirlenirse, ortaya çıkan sonuç doğrultusunda 

hizmet öncesi eğitimde önlemler alınabilecektir. Böylece öğretim sürecinde öz-yeterlik geliştirilirse ilk 

okuma ve yazma öğretimi amacına uygun bir şekilde gerçekleşecektir. Buradan hareketle araştırmada 

sınıf öğretmeni adaylarının ilk okuma ve yazma öğretimine yönelik öz-yeterlik belirlemek 

amaçlanmıştır. Belirlenen bu amaç doğrultusunda, sınıf öğretmeni adaylarının ilk okuma ve yazma 

öğretimine yönelik öz-yeterliklerinin cinsiyet, sınıf düzeyi ve akademik not ortalaması değişkenlerine 

göre değişimi alt amaçlar olarak belirlenmiştir. 

YÖNTEM 

Araştırmanın Modeli 

Sınıf öğretmeni adaylarının ilk okuma ve yazma öğretimine yönelik öz-yeterliklerini belirlemek 

amacıyla nicel araştırma içerisinde bulunan tarama modeli kullanılmıştır. Tarama modelleri, geçmişte 

ya da halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır 

ve araştırmaya konu olan olay, birey ya da nesne, kendi koşulları içinde ve olduğu gibi tanımlanmayı 

sağlar (Karasar, 2018).  
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Çalışma Grubu 

Araştırmaya Ege Bölgesinde bulunan bir üniversitenin sınıf öğretmenliği programında öğretim gören 

126 lisans öğrenci katılmıştır. Araştırmada yer alan katılımcıların 90’ı kadın (%71.4), 36’sı erkek 

(%28.6) öğrencilerden oluşmaktadır. Katılımcılardan 48’i ikinci sınıf (%38.1), 43’ü üçüncü sınıf 

(%34.1) ve 35’i dördüncü sınıf (%27.8) öğrencisidir. Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin 38’i 2.99 ve altı 

aralığında (%30.1), 62’si 3.00-3.49 aralığında (%49.2), 26’sı 3.50 ve üstü (%20.6) not ortalamasına 

sahiptir. 

Veri Toplama Aracı 

Araştırmanın amacı doğrultusunda veri toplamak için Tschannen-Moran ve Johnson (2011) tarafından 

geliştirilmiş, Yıldırım, Ateş ve Çetinkaya (2016) tarafından Türkçeye uyarlaması yapılan “Öğretmen 

Adaylarının Okuma ve Yazma Öğretimine Yönelik Öz Yeterlilik Algısı Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek 

(1) hiç, (2) çok az, (3) az, (4) ortadan az, (5) orta, (6) ortadan fazla, (7) fazla, (8) çok fazla, (9) tam 

olmak üzere 9’lu likert tipinde maddelerden oluşmaktadır. Ölçek tek faktör altında birleşen 22 

maddeden oluşmakta olup ters puanlanan madde bulunmamaktadır. Türkçe’ye uyarlaması yapılan 

ölçeğin iç tutarlık kat sayısı (α) 0.93 olarak belirlenmiş olup araştırmamızda ise iç tutarlık kat sayısı 

(α) 0.87 olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca araştırmada sınıf öğretmeni adaylarının cinsiyet, eğitim 

görülen sınıf düzeyi ve akademik not ortalamasını belirlemek amacıyla hazırlanmış olan kişisel bilgi 

formu kullanılmıştır.  

Verilerin Toplanması 

Veri toplama süreci ölçme aracı ve uygulama yapılacak okuldan alınan izinler doğrultusunda Ege 

bölgesinde bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesinde gerçekleştirilmiştir. 2021-2022 eğitim 

öğretim yılının güz döneminde öğrencilerin eğitimlerinin gerçekleştirildiği süreçte katılımcılar 

araştırmaya katılmıştır. Öğretmen adaylarıyla ilk olarak araştırmanın amacı paylaşılmış ve gönüllü 

olarak araştırma sürecine katılmak isteyen kişilerle ölçek formu paylaşılmıştır. Sınıf öğretmeni 

adayları okuma ve yazma öğretimine yönelik öz yeterlik algılarını ifade edebilecekleri ölçeği 

doldurmuşlardır. Veri toplama sürecinde toplam 133 öğretmen adayı ölçeği doldurmuş olup, hatalı ve 

eksik olduğu belirlenen formlar çıkarıldıktan sonra 126 öğretmen adayından toplanan verinin 

değerlendirmeye alınabilir olduğu belirlenmiştir.   

Verilerin Analizi 

Okuma ve yazma öğretimine yönelik öz yeterlik algısı ölçeklerinden elde edilen veriler istatistik 

programına işlenmiştir. Öğrencilerin demografik özelliklerine ilişkin veriler frekans ve yüzde dağılımı 

ile çözümlenmiştir. Dağılım özelliklerini incelemek için Kolmogorov-Smirnov katsayısı, 

çarpıklık/basıklık (-1, +1) değerleri, Q-Q Plot grafiği ve histogram grafiğine bakılmış, normal dağılım 

göstermediği ortaya çıkmıştır. Verilerin normal dağılım göstermemesinden dolayı non-parametrik 

testler uygulanmıştır. Sınıf öğretmeni adaylarının okuma ve yazma öğretimine yönelik öz yeterlik 

ölçeğinden aldıkları puanların ortalamasına göre düşük (1.00-3.67), orta (3.68-6.33) ve yüksek (6.34-

9.00) olmak üzere üç düzey belirlenmiştir.  

BULGULAR 

Araştırmanın bu bölümünde araştırmanın amacı ve alt amaçları doğrultusunda elde edilen bulgulara 

yer verilmiştir. Araştırmanın amacı doğrultusunda sınıf öğretmeni adaylarının ilk okuma ve yazma 

öğretimine yönelik öz-yeterlik düzeyleri Tablo 1’de yer almaktadır.  

Tablo 1. Sınıf öğretmeni adaylarının ilk okuma ve yazma öğretimine yönelik öz-yeterlik düzeylerinin 

betimsel istatistikleri  

 N  ss Düzey 

İlk okuma ve yazma öğretimine yönelik öz yeterlik 126 7.16 1.06 Yüksek 

x
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Tablo 1’de sınıf öğretmeni adaylarının ilk okuma ve yazma öğretimine yönelik öz-yeterlik puanları 

incelendiğinde ortalama 7.16 olduğu görülmektedir. Ortaya çıkan bu puan değerinin “yüksek” düzeyde 

ilk okuma ve yazma öğretimine yönelik öz-yeterliği ifade ettiği ortaya çıkmıştır. Buradan hareketle 

sınıf öğretmeni adaylarının ilk okuma ve yazma öğretimine yönelik öz-yeterliklerinin iyi olduğu, bu 

doğrultuda da sınıf içerisinde okuma ve yazma sürecinde kendilerini daha rahat hissedecekleri ifade 

edilebilir.  

Tablo 2. Sınıf öğretmeni adaylarının ilk okuma ve yazma öğretimine yönelik öz-yeterlik puanlarının 

cinsiyet değişkenine göre yapılan Mann Whitney U testi sonuçları 

 Gruplar N 
Sıra 

Ortalaması 
Sıra 

Toplamları 
U z p 

İlk okuma ve yazma 

öğretimine yönelik öz-

yeterlik 

Kadın 90 67.19 6047.50 

1287.50 -1.79 .07 

Erkek 36 54.26 1953.50 

Tablo 2’ye göre, sınıf öğretmeni adaylarının ilk okuma ve yazma öğretimine yönelik öz-yeterlik 

puanlarının cinsiyete göre anlamlı düzeyde farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla 

yapılan Mann Whitney U testi sonucunda anlamlı düzeyde bir farklılaşmanın olmadığı ortaya çıkmıştır 

(p>.05). Elde edilen bulgu doğrultusunda cinsiyetin sınıf öğretmeni adaylarının ilk okuma ve yazma 

öğretimine yönelik öz-yeterlikleri üzerinde bir farklılık yaratmadığı söylenebilir.  

Tablo 3. Sınıf öğretmeni adaylarının ilk okuma ve yazma öğretimine yönelik öz-yeterlik puanlarının 

sınıf düzeyi değişkenine göre yapılan Kruskal Wallis-H testi sonuçları 

 Gruplar N 
Sıra 

Ortalaması 
X2 p 

Anlamlı Fark 

Grupları 

İlk okuma ve yazma 

öğretimine yönelik öz 

yeterlik 

2.sınıf 48 59.95 

9.32 .00 
4.sınıf>2.sınıf, 

4.sınıf>3.sınıf,   
3.sınıf 43 54.76 

4.sınıf 35 79.11 

Tablo 3’e göre, sınıf öğretmeni adaylarının ilk okuma ve yazma öğretimine yönelik öz-yeterlik 

puanlarının sınıf düzeyi değişkenine göre anlamlı düzeyde farklılık gösterip göstermediğini belirlemek 

amacıyla yapılan Kruskal Wallis-H testi sonucunda anlamlı düzeyde bir farklılaşmanın olduğu ortaya 

çıkmıştır (p<.05). Ortaya çıkan anlamlı farklılaşmanın dördüncü sınıflar ile ikinci sınıflar ve dördüncü 

sınıflar ile üçüncü sınıflar arasında dördüncü sınıflar lehine olduğu görülmüştür. Buradan hareketle 

sınıf öğretmeni adaylarının ilk okuma ve yazma öğretimine yönelik öz-yeterlikleri dikkate alındığında 

eğitim sürecinin son sınıfında olan öğretmen adaylarının daha yüksek olduğu görülmüştür. Bu 

durumun sınıflar arasında farklılık yaratması lisans eğitimini tamamlayacak olan sınıf öğretmenleri 

adaylarına lehine olması beklenen bir sonuçtur.  

Tablo 4. Sınıf öğretmeni adaylarının ilk okuma ve yazma öğretimine yönelik öz-yeterlik puanlarının 

akademik ortalama değişkenine göre yapılan Krukal Wallis-H testi sonuçları 

 Gruplar N Sıra Ortalaması X2 p 

İlk okuma ve yazma öğretimine 

yönelik öz yeterlik 

2.99 ve altı 38 60.68 

.35 .83 3.00-3.49 62 65.16 

3.50 ve 26 63.65 
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üzeri 

Tablo 4’e göre, sınıf öğretmeni adaylarının ilk okuma ve yazma öğretimine yönelik öz-yeterlik 

puanlarının akademik ortalama değişkenine göre anlamlı düzeyde farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla yapılan Kruskal Wallis-H testi sonucunda anlamlı düzeyde bir farklılaşmanın 

olmadığı ortaya çıkmıştır (p>.05). Elde edilen bulgu doğrultusunda akademik ortalamanın sınıf 

öğretmeni adaylarının ilk okuma ve yazma öğretimine yönelik öz-yeterlikleri üzerinde bir farklılık 

yaratmadığı söylenebilir. 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Sınıf öğretmeni adaylarının ilk okuma ve yazma öğretimine yönelik öz-yeterliklerinin yüksek düzeyde 

olduğu ortaya çıkmıştır. Elde edilen bu sonucun nedeni olarak sınıf öğretmeni adaylarının aldıkları 

lisans eğitiminin ilk okuma ve yazma öğretimine yönelik içerikleri etkili ve yetkin bir şekilde 

kazandırması olabilir. Sınıf öğretmeni adaylarının ilk okuma ve yazma öğretimine yönelik öz-

yeterliklerinin cinsiyete göre anlamlı düzeyde farklılaşmadığı ortaya çıkmıştır. Elde edilen bu sonuç, 

Ekin (2018), Demirel ve Akkoyunlu (2017) tarafından yapılan çalışmaların sonuçları ile benzerlik 

taşımaktadır. Ancak, Değirmenci Gündoğmuş (2017), Öztürk ve Ertem (2017), Özdemir (2015), 

Dedeli (2008) tarafından yapılan araştırmaların sonuçlarından farklı olduğu belirlenmiştir. Bu 

sonuçtan hareketle ilk okuma ve yazma öz-yeterliği cinsiyet ile değişen bir durum olmadığı 

söylenebilir. 

Sınıf öğretmeni adaylarının ilk okuma ve yazma öğretimine yönelik öz-yeterliklerinin sınıf düzeyine 

göre anlamlı düzeyde farklılaştığı ortaya çıktığı ve bu farkın dördüncü sınıf düzeyinde eğitim gören 

sınıf öğretmenleri lehine olduğu belirlenmiştir. Elde edilen bu sonuç doğrultusunda, dördüncü sınıfta 

okuyan öğrencilerin okuma yazma öğretimi öz-yeterliği diğer sınıf düzeylerinde okuyan öğrencilere 

oranla daha yüksek olmasında alınan eğitimin önemli bir yere sahip olduğu söylenebilir. Elde edilen 

bu sonuç, Değirmenci Gündoğmuş (2017), Demirel ve Akkoyunlu (2017) ile Özdemir (2015) 

tarafından yapılan araştırmaların sonuçları ile farklılık taşımaktadır. Sınıf öğretmeni adaylarının ilk 

okuma ve yazma öğretimine yönelik öz-yeterliklerinin akademik not ortalamasına göre anlamlı 

düzeyde farklılaşmadığı ortaya çıkmıştır. Ortaya çıkan bu sonuçtan hareketle ilk okuma ve yazma öz-

yeterliği akademik not ortalaması ile değişen bir durum olmadığı söylenebilir. Araştırma sonucunda 

sınıf öğretmeni adaylarının öğrenim süreleri boyunca aldıkları derslerde, adayların ilgilerini ve 

kendilerine güvenini arttıran etkinlikler düzenlenmeli ve derslerde uygulamaya daha fazla yer 

verilmelidir. Ayrıca, ilk okuma ve yazma öz-yeterliğini etkileyen diğer değişkenler üzerinde 

çalışmalar yürütülmelidir. 
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BIOLOGIYA DƏRSLƏRINDƏ KEYS TEXNOLOGIYASINDAN ISTIFADƏ 

 

USE OF CASE TECHNOLOGY IN BIOLOGY CLASSES 

 

Gülşən Hacıyeva dosent 

 

ADPU-nun Kimya biologiya fakültəsi, Biologiya və onun tədrisi texnologiyası kafedrası. 

 

 Xülasə 

Yeni standartlar biologiya fənni də daxil olmaqla şagirdlərin müstəqil işi üçün vaxt normalarının 

əhəmiyyətli dərəcədə artırılmasını nəzərdə tutur. Biologiyanın tədrisində Keys  texnologiyasından 

istifadə edərək fənni daha da maraqlı, müasir formada  öyrətmək olar.  Biologiya dərslərində keys 

texnologiyasından istifadə yeni biliklərə səbəb olan  situasiyalar yaratmağa imkan verir. Eyni zamanda 

şagirdlərdə  kollektiv əməkdaşlıq, yoldaşcasına qarşılıqlı yardım bacarıqlarını formalaşdırır.  Keys 

(ingilis dilindən - hal, hadisə, vəziyyət) – bu metodların  həlli üçün kollektiv və ya fərdi axtarışı əhatə 

edən praktiki problemlərin tərtib edildiyi tədris materialları toplusudur. Keys real hadisələrin 

təsviridir. Müəllif tərəfindən şagirdlərin  diskussiya yaratmaq məqsədilə,  situasiyanın analizi və 

qərarların qəbulu  ilə nəticələnən hadisələrin təsviridir. 

Keys texnologiyası  şagirdlərin  təhsil və idrak fəaliyyətini daha məhsuldar təşkil etmək üçün nəzərdə 

tutulmuşdur.     

Müəllimlər keys texnologiyasından istifadə əsasında bioloji materialı təhlil etmək bacarığını 

formalaşdıra bilərlər. Bunun  üçün onlar keysin müxtəlif növləri haqqında aydın təsəvvürə malik 

olmalıdırlar. Keys texnologiyası şagirdləri  bioloji materialı təhlil etmək bacarığını öyrənməyə 

yönəldir. Onun fərqləndirici xüsusiyyəti real həyatdan götürülmüş faktlar əsasında problemli 

vəziyyətin təsviridir.   Keys tədqiqatları həm fərdi, həm də qrupla ola bilər. İşin nəticələri həm yazılı, 

həm də şifahi şəkildə təqdim edilə bilər. Son zamanlar iş nəticələrinin multimedia təqdimatı şagirdlər 

arasında getdikcə populyarlaşır. Keyslərlə tanışlıq həm birbaşa dərsdə, həm də əvvəlcədən (ev tapşırığı 

şəklində) baş verə bilər. Müəllim həm hazır vəziyyətlərdən istifadə edə, həm də özü bunu yarada  

bilər. Mənbələr çox müxtəlif ola bilər: problemli real vəziyyətlər, maraqlı tarixi faktlar, ədəbi 

mənbələr. Eyni zamanda, keyslər təlimin müxtəlif mərhələlərində istifadə oluna bilər: təlim prosesində 

və nəzarət prosesində. Müasir həyatın bütün sahələrində geniş istifadə olunan yeni informasiya 

texnologiyaları böyük təhsil potensialına malikdir. Biologiya dərslərində videomateriallarla işin 

məqsədyönlü təşkili  şagirdlərin  təhsil motivasiyasını əhəmiyyətli dərəcədə artıra bilər.  Ən böyük 

effekt ənənəvi və interaktiv təlim texnologiyalarını bir-birini   kombinasiya edəndə, əlaqəli,  bir-birini 

tamamlama nəticəsində əldə edilə bilər. 

Açar sözlər: keys texnologiya, biologiya tədrisi, müəllim, dərs, real hadisə 

 

 Abstrakt 

The new standards envisage a significant increase in time norms for independent work of students, 

including biology. Using Case technology in teaching biology, the subject can be taught in an even 

more interesting, modern way. Using case technology in biology classes allows creating situations that 

lead to new knowledge. At the same time, it forms the skills of collective cooperation and friendly 

mutual assistance in students. Case (from the English language - case, incident, situation) - is a 

collection of educational materials in which practical problems involving a collective or individual 

search for the solution of these methods are compiled. A case is a description of real events. It is the 

author's description of the events resulting in the analysis of the situation and decision-making by the 

students in order to create a discussion. 
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Case technology is designed to organize the educational and cognitive activities of students more 

productively. 

Teachers can develop the ability to analyze biological material based on the use of case technology. 

For this, they should have a clear idea about the different types of cases. Case technology directs 

students to learn the ability to analyze biological material. Its distinctive feature is the description of a 

problematic situation based on facts taken from real life. Case studies can be either individual or 

group. The results of the work can be presented both in writing and orally. Recently, multimedia 

presentation of work results has become increasingly popular among students. Acquaintance with 

cases can take place both directly in class and in advance (in the form of homework). The teacher can 

use ready-made situations and create it himself. Sources can be very diverse: problematic real 

situations, interesting historical facts, literary sources. At the same time, cases can be used at different 

stages of training: in the training process and in the control process. New information technologies, 

which are widely used in all areas of modern life, have great educational potential. Purposeful 

organization of work with video materials in biology lessons can significantly increase the educational 

motivation of students. The greatest effect can be achieved when traditional and interactive learning 

technologies are combined, as a result of connectedness and complementarity. 

       Giriş: Təhsildə yeniliklər müxtəlif metod və texnikaların  inkişafına səbəb olur. Keys 

texnologiyası  da buna aiddir. Bu üsul konkret situasiyaların təhlili  üsuludur. Keys texnologiyası 

təhsil müəssisələrində şagirdlərin məhsuldar təhsil və idrak fəaliyyətini təşkil etmək üçün nəzərdə 

tutulmuşdur. Keys texnologiyasından istifadə əsasında bioloji materialı təhlil etmək bacarığının 

müvəffəqiyyətlə öyrədilməsi  üçün müxtəlif növ və iş  haqqında aydın təsəvvürə malik olmaq 

lazımdır. Müəyyən xüsusiyyətlərdən asılı olaraq, bu iş materialının görünmə qabiliyyəti, fəaliyyət 

rejimi, məzmunu kimi xüsusiyyətlərə görə fərqlənə bilər. Bu üsul biologiyanın tədrisi prosesində 

şagirdlərin bioloji biliklərinin artırılmasının səmərəli vasitəsi kimi keys texnologiyasından istifadənin 

didaktik əhəmiyyətini və aktuallığını təsdiq edir.  Biologiyanın müvəffəqiyyətlə tədrisi üçün 

fəaliyyətlərin, xüsusən də intellektual fəaliyyətlərin icrasına əsaslanan hallar vacibdir. Məhz o, 

şagirdləri  bioloji materialı təhlil etmək bacarığını mənimsəməyə yönəldir. 

Keywords: case technology, biology teaching, teacher, lesson, real event. 

    Araşdırma: Keys  metodlara  daxildir: 

1. hadisə üsulu. 

2. situasiya təhlili metodudur. 

3. biznesin təhlili metodu. 

Bu metodun müsbət cəhəti: 

1.prosesə marağı artırır. 

 2.düşüncəni aktivləşdirir. 

 3. şagirdlər ilə işləmək bacarıqlarını formalaşdırır. 

 4.kommunikativliyi  formalaşdırır. 

 5.başqaları ilə qrupla işləməyi asanlaşdırır. 

 6.müəllimə imkan verir ki, müxtəlif üsulları və 

tədris metodlarını tətbiq etsin. 

    Belə ki, müasir təlimdə tədris prosesinə keys texnologiyalarının tətbiqi şagirdlərin təfəkkürünün, 

qavrayışının inkişafına töhfə verir, öyrənmə motivasiyasını artırır və şagirdlərin idrak marağına səbəb 

olur. Ədəbiyyatın təhlili, eləcə də təcrübi öyrənmə zamanı müşahidələr bizə keys texnologiyasından 

istifadənin effektivliyini ölçmək üçün meyarlar və metodlar seçməyə imkan verir. Biologiyadan 

təcrübələr  zamanı göstərilən səylər təhlil etmək bacarıqlarının formalaşmasına yönəldilir. Bütün 

bunlar seçdiyimiz mövzunun aktuallığını müəyyənəşdirir. Keys texnologiyası şagirdlərin biologiya 
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üzrə biliklərini artırmaq vasitəsi kimi müxtəlif mövzularda tətbiq olunur. Məsələn; “ Həzm” , ” Qan 

qrupları”, ” Vitaminlər ”  və s. mövzusunun  tədrisində. Beləliklə, tədqiqatın məqsədi bu  mövzuların  

öyrənilməsi prosesində keyslərdən istifadə etməklə şagirdlərin bioloji biliklərini artırmaqdır. Mövzuya 

aid olan hadisə müəllim tərəfindən müəyyənləşdirilir. Şagidlər qrupa bölünur, sonra vəziyyətlə 

əlaqədar münasibətlərini  bildirirlər. 

      Beləliklə, O.G.Tolochinaya görə,  keys texnologiyasının (metod) mahiyyəti ondan ibarətdir ki, 

biliklərin mənimsənilməsi və bacarıqların formalaşması şagirdlərin  ziddiyyətlərin həllində fəal 

müstəqil fəaliyyətinin nəticəsidir. Burada  peşəkar bilik və bacarıqların mənimsənilməsi baş verir.  

Keys, müəyyən bir formata uyğun hazırlanmış və şagirdlərə müxtəlif növ məlumatları təhlil etməyi, 

ümumiləşdirməyi, problemi formalaşdırmağı və müəyyən edilmiş meyarlara uyğun olaraq onun həlli 

üçün mümkün variantları inkişaf etdirməyi öyrətmək üçün nəzərdə tutulmuş konkret real vəziyyətin 

təsviridir .  Bu üsul biologiyanın tədrisi prosesində şagirdlərin bioloji biliklərinin artırılmasının 

səmərəli vasitəsi kimi keys texnologiyasından istifadənin didaktik əhəmiyyətini və aktuallığını təsdiq 

edir. Bu üsuldan istifadə etməklə şagirdlər qiymətləndirmək,  analitik bacarıqlarını nümayiş etdirmək 

və təkmilləşdirmək,  komandada işləməyi öyrənmək, problemin ən uyğun həllini tapmaq imkanı əldə 

edirlər . 

        L.N.Xarçenko hesab edir ki, "keys texnologiyasının mahiyyəti xüsusi hazırlanmış tədris 

materiallarını konkret"  iş "dəstində tamamlamaq və onları şagirlərə ötürməkdir". Keys həm mətn 

şəklində, həm də elektron formada ola bilən zəruri material toplusudur .  

     Bu texnologiya müəyyən didaktik prinsiplər toplusuna əsaslanır: birincisi, praktik vəziyyətə 

yönəldilmiş problem tipli təhsil tapşırığı hazırlanır; ikincisi, koqnitiv problemli suala birmənalı cavab 

yox, bir neçə cavab olur; üçüncüsü, təhsil fəaliyyətinin diqqəti təkcə hazır biliyin mənimsənilməsinə 

deyil, həm də onun inkişafına, şagirdlərin  və müəllimlərin birgə yaradıcılığına yönəlmiş olur. 

Müəllimin rolu problemli suallarla müzakirə və ya söhbətə rəhbərlik etmək, şagirdləri səthi 

düşüncədən qaçmağa sövq etmək, işin təhlili prosesinə qrupdakı bütün şagirdləri cəlb etməkdir. Onun 

mahiyyəti ondan ibarətdir ki, şagirdlərə real həyat problemlərinə aid olan və təsviri hansısa praktiki 

tapşırığı əks etdirən situasiyanı dərk etmək və onun həllini tapmaq təklif olunur. Bu metodun fərqli 

xüsusiyyəti real həyatdan faktlar əsasında problemli vəziyyətin yaradılmasıdır. Eyni zamanda, 

problemin özündə birmənalı həll yolları yoxdur. Belə bir vəziyyətlə işləmək üçün təlim tapşırığını 

düzgün qoymaq və onu həll etmək, müxtəlif informasiya materialları (məqalələr,  hekayələr, internet 

saytları, statistik hesabatlar və s.) ilə “iş” hazırlamaq lazımdır . 

    Tapıntı: Təşkilati məqam Keys birbaşa dərsdə şagirlərə verilir. Bu mərhələnin əsas vəzifəsi 

şagirdlərin dərsə motivasiyasının formalaşmasına şərait yaratmaqdır. İşin materiallarını öyrənmək, 

onunla tanış olmaq üçün təxminən 15 dəqiqə dərs vaxtı ayrılır. Bu mərhələdə şagirdlərin hazırlığı 

internet resurslarından düzgün istifadə etməkdən ibarətdir. Metod və üsullar: məlumatlandırıcı, 

analitik, şagirdlərin motivasiyasının stimullaşdırılmasıdır. 

     Keys metodları praktiki, öyrədici və elmi – tədqiqat olur.Tətbiq formaları isə  bunlardır: 

1.Problemin işin diaqnostikası. 

2.Problemin iştirakçılar təfəfindən həll edilməsi. 

3.Problemin həll yolları ilə əlaqədar qəbul edilmiş qərarların qiymətləndirilməsi. 

     Biologiya dərslərində keys  texnologiyasından istifadə zamanı şagirdlər bioloji hadisələrin səmərəli 

həll yollarını araşdırırlar.  Müəllim şagirdlərə məsləhət verir, şagirdlər qruplarda fərdi cavabları 

müzakirə edir, anlaşılmaz məqamları bir-birinə izah edir, ümumi fikirləri inkişaf etdirir. Dərsin bu 

hissəsi təxminən 40 dəqiqə davam edir. Metod və üsullar: şifahi, vizual, söhbət, özünə nəzarət, təhlil 

buraya aiddir. 

         Layihənin qorunması, situasiya tapşırıqlarının həllinə aid mərhələdə müəllim təklif olunan 

həllərin müzakirəsini nəzərə alaraq, bütün variantlar  üçün qrupları təşkil edir və istiqamətləndirir ki, 

bu da təxminən 20 dəqiqə çəkir. Bu mərhələnin əsas vəzifəsi həll olunan problemlərin  müzakirəsini 

təşkil etmək və şərait yaratmaqdır. Fəaliyyətin əks olunması şagirdlərin bioloji biliklərinin 
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mənimsənilməsinin açarı olan öyrənmə motivasiyasını artırmağa , həm də tədris prosesini 

optimallaşdırmağa kömək edir, çünki şagirdlər öz işlərini, nəticələr əldə etmək yollarını təhlil edir və 

buna görə də tədrisin səmərəliliyinin artırılmasında iştirak edirlər.  

    Nəticə:  Biologiya dərslərində istifadə olunan keys texnologiyalarının əsas metodu mürəkkəb 

vəziyyəti dərindən və hərtərəfli öyrənməyə imkan verən situasiya analitik prosedurlardır. Bu zaman 

şagirdə vəziyyətin və həll edilməli olan vəzifənin ətraflı təsviri olan mətn təklif olunur. Mətndə artıq 

görülmüş tədbirlər, qəbul edilmiş qərarlar, onların həyata keçirilməsinin mümkünlüyünün təhlili təsvir 

olunur. Keyslərin üstünlüyü, bir mütəxəssis hazırlayarkən çox vacib olan nəzəriyyə və praktikanı 

optimal şəkildə birləşdirə bilməkdir. Keys-mərhələ metodu vəziyyətləri təhlil etmək, alternativləri 

qiymətləndirmək, ən yaxşı variantı seçmək və onun həyata keçirilməsini planlaşdırmaq bacarığının 

inkişafına kömək edir. Təlim dövrü ərzində bu yanaşma təkrar-təkrar tətbiq olunarsa, nəticə praktiki 

problemləri həll etmək üçün sabit bir bacarıq inkişaf etdirir. 

     Tədris prosesində keys texnologiyasından istifadə metodologiyası real həyatda olmuş və ya ola 

biləcək müəyyən qaydalara uyğun olaraq konkret vəziyyətin strukturunu işləyib hazırlamaq, 

mənimsəmək üçün zəruri olan bilik və praktiki bacarıqların səviyyəsini müəyyən etməkdən ibarətdir.  

Bu texnologiyadan istifadə edərək öyrənmənin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, hər bir qrup və ya 

iştirakçıların hər biri əldə edilmiş biliklərə, praktiki təcrübəyə və intuisiyaya əsaslanaraq situasiyanın 

həlli üçün müxtəlif variantlar təqdim edir. 

   Burada iki mərhələ vardır: Birinci mərhələdə  müəllimin keys metodundan istifadə etməklə  işin və 

onun təhlili üçün sualların yaradılması üzrə mürəkkəb yaradıcı fəaliyyəti artırmış olur . O, sinifdən 

kənar keçirilir və müəllimin tədqiqat, metodik və konstruktiv fəaliyyətini əhatə edir. Ancaq effektiv 

dərs üçün yaxşı hazırlanmış bir iş kifayət deyil. Bir neçə problemin həlli dərsi daha maraqlı edir.   

Bunun üçün hələ də həm şagirdlərin müstəqil işi, həm də qarşıdan gələn dərs üçün metodik dəstək 

hazırlamaq lazımdır. 

        İkinci mərhələ müəllimin sinifdəki fəaliyyətini əhatə edir, burada o, giriş və yekun nitq söyləyir, 

kiçik qruplar və müzakirələr təşkil edir, sinifdə işgüzar əhval-ruhiyyəni qoruyur, situasiyanın təhlilinə 

şagirdlərin töhfəsini qiymətləndirir. 

      Nəticə: Şübhəsiz ki, təhsil prosesində keys texnologiyalarından istifadə şagirdlərin təfəkkürünün, 

qavrayışının inkişafına kömək edir, öyrənmə motivasiyasını artırır və şagirdlərin idrak marağını 

stimullaşdırır, lakin ciddi uzunmüddətli hazırlıq və əlbəttə ki, daha çox vaxt tələb edir, şagirdlərin 

təhsil səriştələrinin formalaşmasına və inkişafına töhfə verir, ünsiyyət bacarıqlarını formalaşdırır, 

fikirlərini aydın ifadə etməyi öyrədir . 

     Demək olar ki, təhsildə keys texnologiyalarının öyrənilməsi və tətbiqi biologiya prosesi 

məktəblilərin zəruri bilik və bacarıqlara yiyələnməsinə təkan verməklə yanaşı, onlara bu bilik və 

bacarıqlardan öz həyatlarında istifadə etməyi öyrədir. 
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ÖZET 

Gardner (1983), insanların sekiz farklı zekâ alanına sahip olduğunu ve bu zekâ alanlarının zamanla 

geliştirilebileceğini öne sürerek Çoklu Zekâ Kuramı’nı (ÇZK) ortaya atmıştır. Bu çalışmada, 

Gardner’ın çoklu zekâ kuramında bahsettiği sekiz zekâ türünden biri olan “Bedensel-Kinestetik Zekâ” 

dikkate alınarak bir etkinlik hazırlanmıştır. Bedensel-kinestetik zekâsı baskın olan insanlar; fiziksel 

denge, drama, rol oynama ve beden dili oyunları gibi etkinliklerde başarılıdırlar. Fen bilimleri dersi, 

içeriği sebebiyle soyut bir derstir. Fen bilimleri dersini somutlaştırmak ve öğrencilere daha eğlenceli 

hale getirebilmek adına kullanılabilecek yöntemlerden birisi rol oynama ve bilimsel öykülemedir. Rol 

oynama; öğrencilerin derse her yönüyle aktif katılımını sağlarken, aynı zamanda zor olarak 

düşündükleri soyut ve karmaşık kavramları da hayallerinde canlandırarak eğlenceli bir ortamda daha 

kolay öğrenmelerini sağlar. Bilimsel öyküleme yöntemi de Fen kavramlarının öykü içinde öğrencilere 

kazandırılmasını temel almaktadır. Öğrencilerin sorunlara çözümler üretmelerinin hem ilgilerini 

çekeceği, hem de kavramları içselleştirmelerinde etkili olacağı düşünülmektedir. Bu araştırmada; 

öğrencilerin bedensel-kinestetik zekâlarını geliştirmek amacıyla, sekizinci sınıf Fen Bilimleri dersi 

“Madde ve Endüstri ” ünitesinde bulunan “periyodik cetvel” konusunun öğretiminde bilimsel öykü ve 

rol oynama yöntem ve teknikler kullanılarak ders planı hazırlanmıştır. Öğrencilerden ilk olarak ön 

bilgilerine göre rollerini ortaya koymaları, rol oynama sırasında bilimsel öykü ile birlikte rolleri tekrar 

düşünmeleri ve gözden geçirmeleri, kavramsal yapılarını yeniden düzenleyerek yeni analojiler 

kurmaları beklenir. Rol oynama aktivitesi, bilimsel öykü ile birlikte öğrencilerde kavramsal değişimi 

gerçekleştirerek, öğrenmenin kalıcılığına yardımcı olmaktadır. Bu sebeple; öğrencilerin kazanım 

doğrultusunda metal, ametal,  yarı metal ve soy gazların özelliklerini bu iki teknik yardımıyla bedensel 

zekâlarını aktif hale getirerek öğrenmeleri hedeflenmiştir. Araştırmanın gerek öğrencilerde bu zekâ 

türünü geliştirmek, gerek dersi zenginleştirmek ve gerekse öğreticilere farklı bir öğretim stratejisi 

önermek açılarından faydalı olacağı düşünülmektedir. Ayrıca öğreticilere, başka dersler veya konular 

için de bu teknikle benzer ders planı tasarlanabileceği önerilmektedir.   

Anahtar Kelimeler: Ametal, Bedensel-Kinestetik Zekâ, Metal, Soygaz, Yarımetal 

 

ABSTRACT 

Gardner (1983) came up with the Theory of Multiple Intelligences, claiming that people have eight 

different intelligence areas and these intelligence areas can be developed in time. In this study, an 

activity was arranged by focusing "Bodily-Kinesthetic Intelligence", which is one of these eight 

intelligence types mentioned in Gardner's theory of multiple intelligences. People with predominant 

bodily-kinesthetic intelligence, are successful in activities such as physical balance, drama, role 

playing and body language games. Science lesson is an abstract training due to its content. One of the 

methods for concretizing the science lesson and making it more fun for the students is role playing and 

scientific storytelling. Role playing enables students to learn the lesson more easily in a fun 

environment by visualizing abstract and complex concepts that they consider difficult while ensuring 
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their active participation in all aspects of the lesson. The scientific storytelling method basis the 

acquisition of science concepts to students in a story. It is considered that students' producing solutions 

to problems will both attract their attention and be effective in internalizing the concepts. In this 

research; In order to improve the bodily-kinesthetic intelligence of the students, a lesson plan was 

created by using scientific story and role playing methods and techniques in the teaching of the 

"periodic table" subject in the "Matter and Industry" unit of the eighth grade science lesson. Firstly, 

students are expected to determine their roles according to their current knowledge, to rethink and 

review the roles together with the scientific story during role playing, and to establish new analogies 

by rearranging their conceptual structures. Role-playing activity, together with the scientific story, 

helps students to learn permamently by realizing conceptual changing. In this contex; In line with the 

students' earnings, it is aimed that the students learn the properties of metal, nonmetal, semi-metal and 

noble gases by activating their bodily intelligence with the help of these two techniques. It is 

considered that the research will be beneficial in terms of developing this type of intelligence in 

students, enriching the lesson and suggesting a different teaching strategy to the instructors. It is also 

suggested to the instructors that a similar lesson plan can be designed with this technique for other 

lessons and topics. 

Keywords: Nonmetal, Bodily-Kinesthetic Intelligence, Metal, Noble Gas, Semi-Metal 

 

GİRİŞ 

Howard Gardner, “Zihin Çerçeveleri” (Frames of  Mind)  ismini verdiği kitabında insanların 

çoklu zekaya sahip olduğundan bahsetmektedir. Her öğrenci farklı biyolojik yapıya sahip bir bireydir. 

Farklı çevrelerde büyüyen öğrencilerin olaylara bakışı ve dolayısıyla yorumlayışı birbirinden farklılık 

göstermektedir. Bu farklılıklar öğrencilerin önceki yaşantılarından, ilgilerinden, yeteneklerinden, 

öğrenme şeklinden kaynaklanabilmektedir (Açıkgöz, 1998). Gardner (2011), öne sürdüğü bu kuramda; 

Dilsel zekâ, doğacı zekâ, kişilerarası-sosyal zekâ, içsel zekâ, müziksel zekâ, bedensel zekâ, görsel-

uzamsal zekâ ve matematik-mantıksal zekâ olmak üzeri sekiz farklı zekâ alanı olduğunu 

vurgulamaktadır. Çalışmamızda bedensel-kinestetik zekayı içeren bir etkinlik örneği sunacağımız için 

bu zeka alanı hakkında bilgi vereceğiz. 

Bedensel zeka; etkinliklerle uğraşmayı, bedeni koordine etmeyi, zihin ile beden arasında uyum 

olmasını ifade etmektedir (Bumen, 2004). Aynı zamanda bu zekâ; koordinasyon, denge, güç, esneklik 

ve hız gibi bazı fiziksel yetenekleri ve becerileri içermektedir. Bedensel zekâsı güçlü olanlar yaparak, 

yaşayarak, hareket ederek öğrenirler (Bruetsch, 1996; Jasmine, 1996; Maasjo, 2002). Bu zeka türünde 

baskın olan kişiler fiziksel denge, drama, rol oynama ve beden dili oyunları gibi etkinliklerde 

başarılıdırlar.  

Öğretmenler çocuğun zekâ alanlarını geliştirebilmek için öğretim yöntemlerini ve ortamlarını 

öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda çeşitlendirebilirler (Saban, 2009). Bilimsel öykü; öğretimin bir 

parçası olarak öğrencinin ilgisini ve merakını artırarak, fen kavramlarının öykü ve oyun yoluyla 

öğrencilere kazandırılması amacıyla uygulanan bir yöntem olarak ifade edilebilir (Tezel & Aksoy, 

2020). Hazırlanan bilimsel öykülerde; 

1. Kavramlar doğru seçilmeli,  

2. Kavramlar anlaşılır olmalı, 

3. Öğrencilerin bilişsel düzeylerine uygun olmalı, 

4. Tutarlı ve öğretim ilkelerine uygun olmalı, 

5. Problem, çözüm yolları ve verilmesi plânlanan mesaj birbirlerine bağlı olaylar zinciriyle 

sunulmalı, 

6. İlgi çekici olmalı,  

7. Öğrencilerin bilimsel bilgiyi bulabilmesi için soru cevap ve tartışma teknikleri kullanılmalı, 
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8. Öykünün sonunda öğrencilere sorular yöneltilmeli, 

9. Öykünün sonunda yer alan sorular tartışılarak, kavramların kazandırılması sağlanmalıdır. 

 

Etkinliğin Amacı 

Bu araştırmada; öğrencilerin bedensel- kinestetik zekâlarını geliştirmek amacıyla, sekizinci 

sınıf Fen Bilimleri dersi “Madde ve Endüstri ” ünitesinde bulunan “periyodik cetvel” konusunun 

öğretimi için çoklu zekâ kuramı ve rol oynama gibi yöntem ve teknikleri kullanılarak ders planı 

hazırlanmıştır. Çalışmanın geliştirilerek sekizinci sınıf öğrencilerine uygulanması planlanmaktadır. 

 

Etkinliğin Önemi 

 Yapılan çalışmada, öğrencilerin kazanım doğrultusunda metal, ametal,  yarı metal ve soy 

gazların özelliklerini rol oynama tekniğiyle bedensel zekâlarını aktif hale getirerek öğrenmeleri 

hedeflenmiştir. 

 

YÖNTEM 

İçeriği sebebiyle Fen bilimleri dersi, soyut bir derstir. Rol oynama, hem dersi somutlaştırmak hem de 

daha eğlenceli hale getirebilmek amacıyla kullanılabilecek yöntemlerden birisidir (Kavak, 2007; 

McSharry & Jones, 2000; Resnick & Wilensky, 1998). Resnick ve Wilensky’e (1998) göre öğrenciler 

rol oynama aktivitelerini gerçekleştirirlerken rolleri ön bilgileriyle ilişki kurarak önceki deneyimlerine 

benzetmeye çalışırlar. Bu da anlamlı öğrenmenin gerçekleşmesi anlamına gelmektedir. Rol oynama 

beceri odaklı öğretim yöntemi olup aynı zamanda sosyal iletişim becerilerinin, aktif dinleme 

becerisinin, empati kurmnın ve gerçek yaşamdan kesitler görme becerisinin atmasını sağlar (Yumru & 

Koç, 2021). Ayrıca alanyazında rol oynama aktivitelerinin etkili bir şekilde kullanılabilmesi için farklı 

öğretim yöntemleri de önerilmiştir (Chesler & Fox, 1966; Van Ments, 1999). 

 

BULGULAR 

Milli Eğitim Bakanlığı (2018)’da yayınlanan kazanımlara uygun, bir ders saatini kapsayan, 

bedensel-kinestetik zeka ve rol oynamaya uygun ders planı hazırlanmış ve Tablo 1‘de verilmiştir. 

Tablo 1.Ders Planı 

Dersin Adı FEN BİLİMLERİ 

Sınıf 8. Sınıf 

Ünite Adı / No Madde ve Endüstri / 4 

Konu Periyodik Sistem 

Önerilen Süre 40’  dakika 
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Dersin Kazanımları F.8.4.1.2. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarı metal 

ve ametal olarak sınıflandırır. 

                a. Elementlerin özelliklerine girilmez. 

                b. Soygazların üzerinde durulur. 

Bilimsel Süreç Becerileri Karşılaştırma, çıkarımda bulunma, sonuca varma, işbirliğiyle 

öğrenme, karar verme 

Ünite Kavramları ve Sembolleri Grup, periyot, periyodik sistemin sınıflandırılması 

Ders Planı Kavram ve Sembolleri Yarımetal, metal, ametal, soygaz 

Güvenlik Önlemleri - 

Öğretme- Öğrenme Yöntem ve 

Teknikleri 

Çoklu Zekâ Kuramı, Rol Oynama 

Kullanılan Eğitim Teknik, Araç-

Gereç ve Kaynaklar 

(Öğretmen-Öğrenci) 

Görev kağıtları, kalem 

 

GİRİŞ 

Öğretmen ilk olarak derse kazanım doğrultusunda günlük 

hayattan bir soru sorarak başlar. ‘‘ Elbise dolabınızı düzenlerken 

pantolonlarınızı, gömleklerinizi, kazaklarınızı neye göre 

gruplandırıyorsunuz?  Neden gruplandırıyorsunuz?’’. Öğretmen 

bu derste elementleri gruplandıracaklarını öğrencilere söyler. 

Bilimsel bir öyküyü nasıl canlandıracaklarını öğrencilere anlatır. 

ÇZK İLE ÖĞRETİM AŞAMASI 

“Periyodik Cetvel Sarayında Kimler Yaşıyor?’’ etkinliği yapılır. 

Öğrencilerden ilk önce 5’şer kişilik 4 grup oluşturmalarını ister. 

Gruplara görev kağıtları dağıtır. Ardından öğrencilere etkinlik 

hakkında bilgi verilir. Öykünün başlangıç kısmını öğretmen dış 

ses olarak seslendirirken öğrenciler de karnavalda gibi dans edip 

zıplayarak ısınma aşamasını gerçekleştirmiş olurlar. Ardından 

görev kağıtlarını okuyarak nasıl rol yapacaklarını grup 

arkadaşları ile tartışırlar ve not alırlar. Öğretmenin yönlendirmesi 

ile sırayla gruplar kendilerini tanıtmaya başlarlar. İlk önce 

Ametal zenginleri adı altında hem ametal yöneticiler grubu hem 

de soygaz soylular grubu kendilerini tanıtırlar. İkinci olarak 

yarımetal hizmetler grubu ve sonra da metal halk grubu kendi 

özelliklerini canlandırırlar. 
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AÇIKLAMA 

Öğretmen dersten önce senorya kartlarını (25 adet) 

hazırlamalıdır. Bu kartlardan 5 tanesi metal, 5 tanesi ametal, 

5 tanesi soygaz, 5 tanesi yarımetal ve 5 tanesi Ns için 

hazırlanmalıdır. 

“Periyodik Cetvel Sarayında Kimler Yaşıyor?” 

etkinliği için 30 dk süre ayrılmıştır. Dersten önce sınıf ortamı 

düzenlenmiş öğrencilerin rahatça hareket edecekleri alan 

oluşturulmuştur. Öğretmen etkinlik esnasında öğrencileri 

durdurup yanlışlarını düzeltebilir. 

• İlk olarak gruplar oluşturulur ve görev kağıtları dağıtılır. 

• Sınıf ısınma çalışması yaparken öğretmen bilimsel 

öyküyü seslendirmeye başlar. Öğrencilerin gürültü 

yapması engellenmelidir. 

• Öğretmen gruplara görev kağıtlarında yer alan özellikleri 

okumaları için süre verir. 

• Ametal Zenginleri adı altında ametal yöneticiler grubu 

ve soygaz soylular grubu kendilerini tanıtır. 

• Yarı metal hizmetçiler grubu kendilerini tanıtır. 

• Metal halk grubu kendilerini tanıtır.  

DEĞERLENDİRME 

Öğrenciler görev kağıtlarını öğretmene teslim ederler. Öğretmen 

karışık sorular sorar ve öğrencilerden hangi gruba ait olduklarını 

bilmeleri istenir. 

Derse giriş aşamasında ilk olarak öğrenciler gruplara ayrılmalıdır. Bu esnada öğrencilere 

görev kağıtları ve bilimsel öykü dağıtılmalıdır. 

1. Görev Kağıtları: 

A-) Yarı metaller Hizmetçileri: 

Heykelci Element: ‘‘Bizim grupta sıvı halde hiçbir element bulunmuyor hepimiz katı haldeyiz.’’ 

Tesisatçı Element: Bu grupta asıl en çok iş bana düşüyor ısı ve elektriği ben ayarlıyorum. Benim 

sayemde metallerden kötü, ametallerden iyi iletiyorsunuz. Ah ah ben olmasam yarı metal hizmetçileri 

olmaz ya metal ve ametal olurlar.’’ 

Esnaf Element: Ns elementi sen bizim gruptasın kesin senin yüzün göz kamaştıracak kadar parlak biz 

hem parlak oluruz hem mat ‘’ diyerek Ns yi yarımetal olduğuna ikna etmeye çalışır. 

Ns: Bende sizler gibi katı halde bulunuyorum ve kırılgan bir yapıya sahip değilim. Ben yarı metal 

miyim acaba? Diye umutlanır. 

Aşçı element: ‘‘Nasıl ki yemeğe şeker atarsan tatlı, tuz atarsan tuzlu olur. Önemli olan o ayrımı 

yapabilmektir. Hemen karar verme diğer arkadaşlarımızı da dinle çünkü biz hem metalin hem de 

ametalin özelliklerini taşıyoruz. ‘’ der. 

B-) Ametaller Yöneticileri: 

Ceo Element: ‘‘Bizim gruptaki elementler diğerlerinden farklıdır oda koşullarında her halde 

bulunabilir. Ne kadar özel olduğumuzu anlatmaya gerek var mı? Sarayda en çok metaller olsa bile 

günlük yaşamda en çok biz bulunuyoruz.’’ der. Ns gülmüş ve onların arasında parlamıştır. 
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Element Kaynakları Yöneticisi: ‘‘Sen ne kadar parlak bir elementsin? Bizim gruptaki elementler 

hem asık yüzlü ve mattırlar’’ der. 

Pazarlamacı Element: ‘’Bizim gruptaki elementler kırılgan yapıda oldukları için işlenemezler.’’ 

Derken asistan element yine hayallere dalmıştır. 

Asistan Element: ‘’Keşke metaller gibi bizde levha haline gelebilseydik çok güzel yerlerde 

olabilirdik.’’ diyerek iç geçirir. 

Finans Element: ‘’Biz ısıyı ve elektriği iletemiyoruz bunun için çok fazla fatura ödüyoruz ‘’ der. 

Ns: ‘’Benim özelliklerim sizin hep tersiniz. Ben oda koşullarında sadece katı halde bulunabiliyorum 

sizler gibi değilim. Aynı zamanda yüzeyim size oranla çok parlak. İşlenebiliyorum ve ısıyı da elektriği 

de iletebiliyorum.’’ der. 

C-) Soygaz Soyluları: 

Kral Element: Bu sarayın kararlarını biz veririz çünkü kararlı yapıdayız. Son katmanlarımız 2 veya 8 

elektrona sahip olduğu için kimseyle çıkar ilişkisinde olmayız. der 

Kraliçe Element: Zirveleri çok severiz. Oda koşullarında gaz halde olduğumuz için sarayın en yüksek 

katında oturmak bizi hiç yormaz aksine herkes bize benzemek ister. der 

Prenses Element: Bizimkiler bütün saray halkını çok sever ve asla kimseye yalan söylemeyiz içimiz 

dışımız bir saydamız der ve gülerek elindeki feneri üstüne tutar ışığı geçirdiğini gören Ns de onunla 

birlikte güler. 

Prens Element: Bizlerde aynı ametaller gibiyiz bir türlü ısınamıyoruz ve elektriği iletemiyoruz. 

Neyse ki yarımetal hizmetçilerimiz ve metal halkımız var der. 

Dadı Element: Prensim, tabi ki de Ametaller gibi olacağız çünkü biz onlar ile benzer özellikte olan 

özel bir grubuz. 

D-) Metaller Halk: 

Baba Element: ‘‘Bizim gruptakiler elektriği ve ısıyı çok iyi iletirler bu yüzden hiç fatura ödemem.’’ 

Der ve güler. O sırada Ns, anne elementi görür ve şaşırır. 

Ns: ‘‘Çok güzel görünüyorsun nasıl levha haline gelebildin?’’ diye sorar. 

Anne element: ‘‘ Bizi güzel yapan işlenebilir olmamız bu yüzden rahatça şekil alabiliyoruz.’’  der. 

Ergen element, çok süslüdür ve kollarından kendisini izler. 

Ergen Element: ‘‘ Her zaman yanımda ayna taşımama gerek bile yok parlak yüzeyim sayesinde 

kendimi görebiliyorum’’ der. Etrafına bakmadığı için çocuk elemente çarpmıştır. Ns hemen gidip 

yardım eder. Çocuk elementte grubuna ait bir başka özelliği söyler. 

Çocuk Element: ‘‘Biz metaller başka bir element ile birleşince bileşik değil metal karakterli alaşımlar 

oluştururuz. Annem  ve babam metal olduğu için bende alaşımım ve onlara çok benzerim ’’der. 

Yenge Cıva: ‘‘Benim sıvı halde olduğuma bakma ben istisnayım bu ailedeki (gruptaki) bütün 

elementler oda koşullarında katı halde bulunurlar.’’ der. 

Ns: Size bakınca kendimi görebiliyorum ve en çok size benziyorum demek ki ben metal grubundayım. 

2. Bilimsel Öykü 

Ns, yeni bir elementmiş ama ülkesini bir türlü bulamıyormuş. Macera dolu bir yolculuğa çıkmış. Az 

gitmiş uz gitmiş dere tepe düz gitmiş ve bir ülkeye ulaşmış. Burada 118 elementin yaşadığını 

öğrenmiş. Ülke, gözleri kamaştıran devasa bir saray üzerine inşa edilmiş. Bu sarayın adına da 

periyodik cetvel denilmiş peki bu sarayda yaşayanlar kimlermiş? Bu sarayın en zenginleri 

ametallermiş. Bunlar ametal yöneticilerinden ve ametal özelliklerine benzer özelliklere sahip olan 

soygaz soylularından  oluşurmuş. Metal adı verilen halkta bu sarayda yaşarmış. Hatta sarayın büyük 

çoğunluğu metal halkından oluşurmuş. ’Aynı zamanda hem metal halkının hem de ametal zenginlerin 
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özelliklerini taşıyan hizmetçilerde varmış. Bunlara da yarı metal hizmetçileri denirmiş. Periyodik 

cetvel sarayının kapısında sadece bu kadar bilgi yer alıyormuş. Ns merak etmiş ve kapıyı aralamış bir 

de ne görsün? Sarayın bahçesinde karnaval varmış ve tüm saray halkı oradaymış. Ns’i görünce hepsi 

etrafına toplanmış ona meraklı gözlerle bakmışlar. Ns kendini tanıtmış. ‘‘Merhaba ben yeni element 

Ns. Yerimi bulmama yardım eder misiniz?’’ demiş. Ve bütün gruplar kendilerini tanıtmaya 

başlamışlar.  

Sınıfınızı periyodik cetvel sarayı, kendinizi de bir element olarak düşünün ve grup 

arkadaşlarınız ile birlikte grubunuzu tanıtın. 

“Periyodik Cetvel Sarayında Kimler Yaşıyor?’’ etkinliği yapılır. Öğrencilerden ilk önce 5’şer 

kişilik 4 grup oluşturmalarını ister. Gruplara görev kağıtları dağıtır. Ardından öğrencilere etkinlik 

hakkında bilgi verilir. Öykünün başlangıç kısmını öğretmen dış ses olarak seslendirirken öğrenciler de 

karnavalda gibi dans edip zıplayarak ısınma aşamasını gerçekleştirmiş olurlar. Ardından görev 

kağıtlarını okuyarak nasıl rol yapacaklarını grup arkadaşları ile tartışırlar ve not alırlar. Öğretmenin 

yönlendirmesi ile sırayla gruplar kendilerini tanıtmaya başlarlar. İlk önce Ametal zenginleri adı altında 

hem ametal yöneticiler grubu hem de soygaz soylular grubu kendilerini tanıtırlar. İkinci olarak 

yarımetal hizmetler grubu ve sonra da metal halk grubu kendi özelliklerini canlandırırlar. 

Değerlendirme aşamasında ise Öğretmen karışık sorular sorar ve öğrencilerden hangi gruba ait 

olduklarını bilmeleri istenir. 

3. Öğretmenin Sorduğu Sorular 

1) Oda sıcaklığında sadece katı olan elementler hangi grup veya gruplarda yer alabilirler? 

Yarımetal, metal 

2) İki gruptan birinde bir istisna vardı onun adı nedir? Cıva 

3) Hangi gruplarda ki elementlerin yüzeyleri parlaktır? Metal, yarımetal 

4) Grupların ısı ve elektrik iletkenliği nasıldır? Metal iyi iletir. Ametal ve Soygazlar iletmez. 

Yarımetal ise metallerden kötü, ametallerden iyi şekilde iletir. 

5) Hangi gruplardaki elementler levha haline gelir? Neden? Kırılgan olmadıkları için kolay 

işlenirler. Yarımetal ve Metal 

 

SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

Bedensel zeka; koordinasyon, denge, güç, esneklik ve hız gibi bazı fiziksel yetenekleri ve bu 

yeteneklerin koordineli çalışmasını sağlayan devinimsel bazı özel becerileri içermektedir. Bunun 

yanında, bu zekası önde olan kişiler vücudun kullanılmasının çok önemli olduğu tiyatro, pandomim 

gibi alanlarda da başarı gösterirler (Bumen, 2004; Bruetsch, 1996; Bowling, 1998; Maasjo, 2002). Bu 

sebeplerle öğrencilerde bu zekanın gelişebilmesini sağlamak için hareketli olmalarına imkan veren bir 

ortam sunulmalıdır. 

Bu etkinliğin ısınma aşamasında öğrenciler bedensel zekaları aktif hale edilmeye 

başlamışlardır. Ardından da öğretmen tarafından hazırlanan bilimsel öykü ile birlikte öğrencilerin rol 

oynaması sağlanmıştır. Etkinlik boyunca öğrenciler hareket halinde olup rol oynama tekniğiyle birlikte 

konunun kavramlarını kazanmışlardır. Bu yüzden kazanım doğrultusunda metal, ametal,  yarı metal ve 

soygazların özelliklerini bedensel zekalarını aktif hale getirerek öğrenmişlerdir. Rol oynama sayesinde 

bedensel-kinestetik becerilerini etkin hale getirilmeleri beklenmektedir. Bu şekilde öğrencilerin hem 

ilgilisini çekeceği hem de derse karşı güdüleneceği düşünülmektedir. 
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ÖNERILER 

• Öğreticilere, başka dersler veya konular için de bu teknikle benzer ders planı tasarlanabileceği 

önerilmektedir. 

• Alanyazında rol oynama yöntemi ile bedensel zekâ arasında güçlü bir ilişki olmasına rağmen, 

bu iki alanın birlikte ele alındığı çalışmaların sayısının bilgimiz dahilinde oldukça az olduğu 

belirlenmiştir. Bu sebeple eğitimcilere bu tür çalışmalara yönelmeleri önerilmektedir.  
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In the Absheron peninsula, characterized by a dry subtropical climate, it is very important to use plants 

that are not demanding on environmental conditions for planting greenery. One of such breeds is 

celtis. 

Celtis caucasica Willd. belongs to the Celtis L.genusof the Celtidaceae L.family. 

Celtis is light-loving, drought-resistant and undemanding to soil conditions. Due to its dense foliage 

and long life, it is of great interest in the greening of cities and residential areas, especially dry regions 

with less fertile soil. 

Taking this into account, we have studied the biological characteristics of the growth and development 

of the Caucasus mountain range in the conditions of Absheron (Mardakan Dendrological Institute). 

 Studying the morphology of seedlings of tree and shrub plants allows to determine the species 

characteristics of plants and to improve the quality of introduction work. 

 In the conducted research, the morphological characteristics of the seedlings of the Celtis caucasica 

Willd.were studied in the conditions of Absheron. 

In sprouts, the hypocotyl is 27 mm long and yellowish-green in color. Petal leaves are 14-20 mm long, 

8-13 mm wide, rounded at the base, sharpened at the apex, deeply grooved. The first leaves are ovate, 

the apex is pointed. The edges are serrated. The leaves are covered with very short hairs. The next 

leaves are arranged alternately. The stem is spindle-shaped, 8.5-9.5 cm long. 

When the seeds of the Celtis caucasica Willd. germinate, the leaves of the kernels appear on the 

ground. The first pair of true leaves appear in celtis seedlings after 8 days, and the second leaves after 

15 days.54 days after the formation of cotyledon leaves, they begin to fall, the sprouts have 6-8 true 

leaves.  

In the Celtis caucasica Willd. range, lateral branches form from the second row in the 1st year and 

their length reaches 10 cm. Annual plants have about 30 leaves. 

In the conditions of Absheron, the growth of the Celtis caucasica Willd. ranges mainly starts from 

April and lasts until September. Growth in height lasts 122 days. 

Observations carried out in the dry subtropical climate of the Absheron peninsula showed that the 

height of one-year-old grafting reaches 32 cm at the end of vegetation, 43 cm in two-years, and 53 cm 

in three-years. 

At the end of the first growing year, differences between the root and the stem are observed. In the 

second year, this difference increased sharply. Thus, in the Celtis caucasica Willd. range, the first year 

of the root was 87 cm, and in two years it was 156 cm, respectively. 

Keyword: Celtis caucasica, germination, growth, root system 
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Quru subtropik iqlimi ilə xarakterizə olunan Abşeron yarımadasında yaşıllıqların salınması üçün 

ekoloji mühit şəraitinə tələbkar olmayan bitkilərdən istifadə olunması böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

Belə cinslərdən biri dağdağandır. 

Qafqaz dağdağanı (Celtis caucasica Willd.) dağdağanlar fəsiləsinin (Celtidaceae L.) dağdağan cinsinə 

(Celtis L.) aiddir. 

Qafqaz dağdağanı Qafqazda təbii halda 15 m hündürlüyündə ağac və ya koldur. Çətiri şarşəkillidir, 

sıxdır. Gövdənin qabığı boz, hamar, dərin olmayan ensiz qısa şırımlıdır. Yarpaqların ayası 3-8 sm 

uzunluğunda, 1,5-4,5 sm enindədir, yumurtavarı-rombvarı və ya ellipsvarı-lanset formalıdır, üst 

hissədən yaşıl cadar, cavan yarpaqları azca tüklü, sonra isə  çılpaq, kənarları mişarvarıdır.  

Çiçəkləri ikicinsli və erkəkciklidir. İkicinsli çiçəklər bir-iki olub, yarpaq qoltuqlarında yerləşmişdir. 

Erkəkcikli çiçəklər dəstə halında birillik zoğların alt hissəsində yerləşir. Yarpaqlar əmələ gələn dövrdə 

aprel ayında çiçəkləyir. Meyvələri qırmızımtıl sarı, göyümtül ləçəkli çılpaq, sarışəkilli olub, 10 mm 

diametrdədir. Meyvələri oktyabr-noyabr aylarında yetişir (Şəkil 1). 

 

 

Şəkil 1. Celtıs caucasica-nın meyvəli budağı. 

Azərbaycanda Böyük Qafqazın şərq və qərb hissəsində, Qobustanda, Kiçik Qafqazda, Lənkəranın 

düzən və dağlıq hissəsində yayılmışdır. 

Yer kürəsində Qafqazda, Orta Asiya dağlarında, Şimali Əfqanıstanda, İranda yayılmışdır. 

Qafqazda Qrossqeymə görə, təbii halda Şərqi Qafqazda, Dağıstanda, Mərkəzi, Cənubi Qərbin 

Zaqafqaziyada da yayılmışdır (7). 

Qafqaz dağdağanı dağların Cənub yamaclarında, quraqlıq, dağlıq uçurumlarda, yamaclarda və 

təpəliklərdə yayılmışdır (Şəkil 2,3). 
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Şəkil 2, 3. Daşlı, qayalı yamaclarda bitən Celtıs caucasica Wılld 

 

Qafqaz dağdağanı nadir bitki növü kimi Azərbaycanın “Qırmızı” kitabına daxil edilmişdir (1). 

IUCN Qırmızı siyahısına görə növün kateqoriyası və statusu “Təhlükəli həddə yaxın olanlar 

kateqoriyasına aiddir (2).  

İlk dəfə Qafqaz dağdağanı Abşeronda 1934-cü ildə Montin adına parkın salınmasında əkilmişdir. 

Bakı Botanika bağına Qafqaz dağdağanı 1936-cı ildə introduksiya olunmuşdur (5). 1985-ci ildən 

Mərdəkan dendrarisində əkilib becərilir (3,4). Hal-hazırda AMEA-nın Dendroloji İnstitutunda Qafqaz 

dağdağanı çiçəkləyir və meyvə verir. 

Dağdağan işıqsevər, quraqlığadavamlı və torpaq şəraitinə tələbkar olmayan cinsdir. Sıx 

yarpaqlamasına, uzun ömürlüyünə görə şəhərlərin, yaşayış məntəqələrinin, xüsusilə az məhsuldar 

torpaqlı quru rayonların yaşıllaşdırılmasında böyük maraq doğurur. 
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Bunu nəzərə alaraq, bizim tərəfimizdən Abşeron şəraitində (Mərdəkan Dendroloji İnstitutu) Qafqaz 

dağdağanının böyümə və inkişafının bioloji xüsusiyyətləri öyrənilmişdir. 

Açar sözlər: Celtis caucasica, cücərti, böyümə, kök sistemi 

 

Material və metodlar 

Tədqiqat işində Qafqaz dağdağanının cücərtilərinin morfologiyası İ.T.Vasiçenkonun metoduna əsasən 

təsvir olunmuşdur (6). Dağdağanın böyüməsi A.A.Molcanov, V.V.Smirnovun metoduna əsasən 

öyrənilmişdir (9). Kök sisteminin böyüməsi B.A.Kolesnikova görə tədqiq olunmuşdur (8). 

Qafqaz dağdağanının toxumları AMEA-nın Mərkəzi Nəbatat bağından yığılmışdır.  

 

Nəticələr və müzakirələr 

Ağac və kol bitkilərinin cücərtilərinin morfologiyasının öyrənilməsi bitkilərin növ xüsusiyyətlərini 

müəyyən etməyə və introduksiya işinin keyfiyyətini yüksəltməyə imkan verir. 

Aparılan tədqiqat işində Abşeron şəraitində Qafqaz dağdağanının cücərtilərinin morfoloji 

xüsusiyyətləri öyrənilmişdir. 

Cücərtilərdə hipokotil (ləpəaltı dirsək) 27 mm uzunluğunda olub, sarımtıl-yaşıl rənglidir. 

Ləpəyarpaqları 14-20 mm uzunluğunda, 8-13 mm enində, qaidə hissədən dəyirmiləşmiş, təpə hissədən 

itiləşmiş, dərin oyuqludur. İlk yarpaqları yumurtavarı, təpə hissəsi sivriləşmişdir. Kənarları mişarvarı-

dişlidir. Yarpaqları çox qısa tükcüklərlə örtülüdür. Növbəti yarpaqlar növbə ilə düzülüb. Kökü mildir, 

8,5-9,5 sm uzunluqdadır (cədvəl 1). 

 Cədvəl 1. 

Qafqaz dağdağanının cücərtilərinin morfoloji xüsusiyyətləri 

 

Növ Hipokotilin 

uzunluğu, mm 

Ləpə yarpaqların ölçüləri, mm Uzunluğun 

eninə 

münasibəti uzunluğu eni 

Min            max        Min       max       orta Min      max       

orta 

Celtis 

caucasica 

21                31 14           20          18 10         15           

11 

          1,5 

     

   

Bir-biri ilə bağlı proseslər olan böyümə və inkişaf bitkilərin həyat fəaliyytinin əsas 

göstəricilərindən biridir. 

 Qafqaz dağdağanının toxumları cücərən zaman ləpə yarpaları torpaq üzərinə çıxır. İlk birinci 

cüt həqiqi yarpaqlar dağdağan cücərtilərində 8 gün sonra, ikinci yarpaqlar 15 gün sonra əmələ gəlir 

(cədvəl 2). Ləpə yarpaqları əmələ gəlməsindən 54 gün sonra tökülməyə başlayır, cücərtilərdə 6-8 

həqiqi yarpaq olur.  

Cədvəl 2. 

Qafqaz dağdağanında ləpə yarpaqların həyatiliyinin davam etməsi 

 



6th INTERNATIONAL EDUCATION AND INNOVATIVE SCIENCES CONGRESS 

(November 24-25, 2022 / Burdur Mehmet Akif Ersoy University) 
 

1061 

Növ Ləpə 

yarpaqlarının 

yer səthində 

əmələ gəlməsi 

I cüt həqiqi 

yarpağın 

əmələ 

gəlməsi 

II cüt 

yarpağın 

əmələ 

gəlməsi 

Ləpə 

yarpaqlarının 

tökülməsi 

Ləpə 

yarpaqlarının 

həyatilik 

müddəti 

Celtis 

caucasica 

26.III 3.IV 19.IV 20.V 54 

 

 Qafqaz dağdağanında 1-ci il ikinci sıradan yan budaqlar əmələ gəlir və onların uzunluğu 10 

sm-ə çatır. Birillik bitkilər üzərində 30-a yaxın yarpaq olur.  

 Abşeron şəraitində Qafqaz dağdağanının böyüməsi əsasən aprel ayından başlayaraq sentyabr 

ayına qədər davam edir. Hündürlüyə görə böyümə 122 gün davam edir. 

 Abşeron yarımadasının quru subtropik iqlim şəraitində aparılan müşahidələr göstərmişdir ki, 

biriillik toxmacarların vegetasiyanın sonunda boyu 32 sm-ə, ikiilliklərdə 43 sm-ə, üçilliklərdə 53 sm-ə 

çatır. Biriillik toxmacarların boy artımı 32 sm, ikiilliklərinki 19 sm, üçilliklərdə 10 sm olmuşdur. 

 Birinci vegetasiya ilinin sonunda köklə gövdə arasında fərqlər müşahidə olunur. İkinci il bu 

fərq kəskin artmışdır.  Belə ki, Qafqaz dağdağanında birinci il gövdənin hündürlüyü 32 sm, kökün 

uzunluğu 87 sm olmuşdur, ikiilliklərdə müvafiq olaraq 43 sm, 156 sm olmuşdur. Üçilliklərdə isə 

gövdənin hündürlüyü 53 sm, əsas kökün uzunluğu 200 sm olmuşdur (cədvəl 3).  

Cədvəl 3. 

Qafqaz dağdağanının 1-3 illik toxmacarlarının kökünün və terüstü hissəsinin böyümə göstəriciləri 

 

Növ Yaş il Əsas kök Yan kök Gövdənin 

hündürlü, 

sm 

Celtis 

caucasica 

Uzunluğu, 

sm 

Kök 

boğazının 

diametri, 

sm 

İri yan 

köklərin 

miqdarı 

Uzunluğu, 

sm 

Diametri, 

sm 

 

1 87 0,4 6 58 0,1 32 

2 156 0,9 8 96 0,5 43 

3 200 1,4                11   149 0,8                   53 

                                                                                 

Cədvəldən göründüyü kimi vegetasiyanın sonunda əsas kök üzərində yaxşı inkişaf etmiş yan 

köklər əmələ gəlir. İllik toxmacarlarda iri yan köklərin uzunluğu 58 sm-ə, ikiilliklərdə 96 sm-ə, 

üçilliklərdə 149 sm-ə çatır. 3 illiklərdə əsas kök üzərində yaxşı inkişaf etmiş 11 yan kök əmələ gəlir.  

Beləliklə, qeyd etmək lazımdır ki, tədqiq olunan Qafqaz dağdağanının cücərtilərinin Abşeron 

şəraitində kök sistemi daha yaxşı inkişaf edərək dərinə işləyir və yerüstü hissəni üstələyir. Bu onunla 

izah edilir ki, Qafqaz dağdağanı qidalı maddələrdən kasad olan quru daşlı yamaclarda bitməyə 

uyğunlaşmışdır. Uzun təkamül prosesində bu bitkinin kök sisteminin böyüməsi yerüstü hissənin zəif 

inkişafı hesabına olmuşdur. Bu isə növün ətraf mühitin qeyri-əlverişli şəraitinə uyğunlaşmasına və 

növün qorunmasına imkan yaratmışdır. 
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Fen bilimleri dersi öğretim programında yer alan bilimsel muhakeme becerileri dersi, fen bilimleri 

öğretmen adaylarına bilimsel muhakeme alt becerilerini ve ortaokul öğrencilerinin bilimsel muhakeme 

becerilerini geliştirme yollarını öğretmeyi amaçlamaktadır. Bu araştırmada, 13 fen bilimleri öğretmen 

adayının bilimsel muhakeme becerileri dersindeki deneyimlerinden faydalanarak gelecekteki 

öğrencilerinin bilimsel muhakeme beceri gelişimleri olgusuna yönelik algılarını tespit etmek 

amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda olgubilim desenine göre tasarlanan bu araştırmada bireysel 

görüşmeler ile veri toplanmıştır. İçerik analizi ile incelenen bu nitel verilerden elde edilen bulgular; 

fen bilimleri öğretmen adaylarının, bilimsel muhakeme becerileri geliştirmeye yönelik işlenen bir 

dersin ortaokul öğrencilerinin en fazla beceri gelişimine katkısı olacağına inandıklarını göstermektedir. 

Öğretmen adaylarının, bilimsel muhakeme becerileri geliştirmek için tasarlanan bir dersin beceri 

gelişiminin yanı sıra ortaokul öğrencilerinin bazı duyuşsal özelliklerini geliştireceği ve bilgi 

kazanımlarını da artıracağını düşündükleri tespit edilmiştir. Ayrıca fen bilimleri öğretmen adaylarının, 

bilimsel muhakeme becerisi geliştirmeye yönelik işlenen bir derste öğrencilerin en kolay değişkenleri 

belirleme ve kombinezonlarla düşünme becerisinin gelişeceği ve en zor olasılıklı düşünme becerisinin 

gelişeceği şeklinde bazı algılara sahip oldukları görülmüştür. Öğretmen adaylarının değişkenleri 

belirleme ve kombinezonlarla düşünme becerisinin daha kolay gelişeceğine inanmasının altında yatan 

sebepler; bu becerinin çeşitli görsel kullanımı ile geliştirilebilir olması ve bu becerinin fen dersi ile en 

ilişkili olan bilimsel muhakeme becerisi olmasıdır. Öğretmen adaylarının olasılıklı düşünme 

becerisinin daha zor gelişeceğine inanmasının altında yatan sebeplerden bazıları ise öğrencilerde 

matematik kaygısı olma ihtimalini yüksek bulmaları ve bu bilimsel muhakeme becerisinin matematik 

dersi ile yakından ilişkili olduğunu düşünmeleridir. Araştırmadan elde edilen sonuçlar bağlamında fen 

bilimleri öğretmenlerine yönelik bazı öneriler paylaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: bilimsel muhakeme becerileri, fen bilimleri öğretmen adayları, ortaokul 

öğrencileri. 

 

The scientific reasoning skills lesson, which is situated in the science lesson teaching program, aims to 

teach the scientific reasoning skill dimensions and the ways of scientific reasoning skill development 

of middle school students to preservice science teachers. The purpose of this research was to 

determine 13 preservice science teachers’ perceptions about the phenomenon of the development of 

their future students’ scientific reasoning skills by making use of their experiences during the scientific 

reasoning skills lesson. Data of this phenomenologically designed research were collected through 

individual interviews. The qualitative data were investigated through content analysis which shows 

that preservice science teachers believe in a lesson processed towards the development of scientific 

reasoning skills will contribute the most to middle school students’ skill development. In addition to 

skill development, it is determined that preservice teachers think that middle school students will 

develop certain affective properties and enhance knowledge acquisition via such a lesson. 

Furthermore, preservice science teachers have such perceptions that the identification of the variables 
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and the combinatorial thinking skills of students will develop most easily and the probabilistic 

thinking skill of students will develop most hardly by a lesson processed towards the development of 

scientific reasoning skills. The reasons for preservice teachers’ former perceptions are the ideas of the 

identification of the variables and the combinatorial thinking skills can be developed by the use of 

various visual aids and its being the most relevant scientific reasoning skill to science lessons. The 

reasons for preservice teachers’ latter perceptions, on the other hand, are the thoughts of the 

probabilistic thinking skills' close relationship with mathematics lessons and the high probability of 

students with mathematics anxiety. Certain recommendations were shared with science teachers in the 

context of the conclusions of this research. 

Keywords: scientific reasoning skills, preservice science teachers, middle school students. 

 

GİRİŞ 

2018 yılında güncellenen fen bilimleri dersi öğretim programı, öğrencileri fen alanları hakkında sadece 

temel bilgilerle değil onları 21. yüzyıl dünyasında başarılı olması ve refah bir geleceğe sahip olması 

için gerekli birtakım becerilerle donatmayı da hedeflemektedir (Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 2018). 

Muhakeme becerisi yüksek bireylerin, örneğin; problem çözme, karar verme, üst düzey düşünme, bilgi 

yapılandırma ve gerekli bilgiye ulaşma potansiyelinin de yüksek olduğu bilinmektedir (Romine, 

Sadler & Kinslow, 2017).  

Yaşadığımız yüzyılın gereklilikleri doğrultusunda tasarlanan öğretim programlarının hedeflerine 

ulaşmasında önemli rol sahibi olan fen bilimleri öğretmenleri ve geleceğin öğretmenleri olan fen 

bilimleri öğretmen adaylarının (FBÖA) da ortaokul öğrencilerinin muhakeme becerilerini nasıl 

geliştireceğini bilmesi gerekmektedir. Bu amaçla, 2018 yılında güncellenen fen bilgisi öğretmenliği 

lisans programına bilimsel muhakeme becerileri (BMB) dersi eklenmiştir. BMB dersi, FBÖA’na 

bilimsel muhakeme alt becerilerini (değişkenleri belirleme ve kontrol etme, olasılıklı düşünme, oranlı 

düşünme, hipotetik düşünme, kombinezonlu düşünme ve korelasyonel düşünme becerileri) ve ortaokul 

öğrencilerinin BMB’ni geliştirme yollarını öğretmeyi amaçlamaktadır (Yüksek Öğretim Kurumu 

[YÖK], 2018). 

Bu bağlamda, BMB dersini başarı ile tamamlamış FBÖA’nın ortaokul öğrencilerinin BMB gelişimleri 

olgusuna yönelik birtakım algılara sahip olacağı düşünülebilir. FBÖA’nın ortaokul öğrencilerinin 

BMB gelişimlerine ilişkin algılarını incelemeyi amaçlayan bu çalışmaya rehberlik eden araştırma 

sorusu şu şekildedir; BMB dersini alan FBÖA’nın öğrencilerinin BMB gelişimlerine ilişkin algıları 

nelerdir? 

YÖNTEM 

Bu araştırmada, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde BMB dersine kayıtlı olan 20 

FBÖA’ndan gönüllü olan 13’ü ile çalışılmıştır. Bireylerin bir olgu üzerine yaşantılarını tanımlamak ve 

bu olguya yönelik algılarını yorumlamak için kullanılan olgubilim desenine (Miller, 2003) göre 

tasarlanan bu çalışmada, katılımcı FBÖA’nın BMB dersindeki deneyimlerinden faydalanarak 

gelecekteki öğrencilerinin BMB gelişimleri olgusuna yönelik algıları tespit edilmiştir. 

BMB dersinin son haftasında FBÖA ile bireysel görüşmeler yapılarak veri toplanmıştır. Çalışmanın 

amacı doğrultusunda araştırmacı tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu; BMB 

geliştirmeye yönelik işlediğiniz bir dersin öğrencilerinize nasıl katkısı olur? en kolay ve en zor hangi 

BMB’sinin gelişeceğini düşünüyorsunuz? Neden? sorularından oluşmaktadır. Yaklaşık yarım saat 

süren görüşmelerin ses kaydı alınmıştır. Dökümü yapılan kayıtlar içerik analizi ile incelenmiştir. 

BULGULAR 

BMB geliştirmeye yönelik işlediğiniz bir dersin öğrencilerinize nasıl katkısı olur? sorusuna ilişkin 

bulguları sunan Tablo 1 incelendiğinde; FBÖA’nın, ortaokul öğrencilerinin en fazla beceri gelişiminin 

sonrasında da sırasıyla duyuşsal özelliklerinin ve bilgi kazanımlarının artacağının düşündükleri tespit 

edilmiştir. FBÖA’nın, BMB geliştirmeye yönelik işlenen bir ders sayesinde öğrencilerin özellikle üst 

düzey düşünme becerisi ve fen ile günlük hayat ilişkisi kurma becerisinin artacağına dair algılarının 
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bulunduğu görülmektedir. Duyuşsal özellikler temasında en sık belirtilen katkılar ise öğrencilerin 

kendilerini bilim insanı gibi hissetmesi, bilime ve fen dersine yönelik olumlu tutum geliştirmesidir. 

BMB geliştirmeye yönelik işlenen bir dersin en az bilgi kazanımına katkı sunacağı şeklindeki bir 

algıya sahip olan FBÖA’nın sayısı (n=13) diğer iki temadan (sırasıyla n=35, n=20) daha az olsa da bu 

temada belirtilen bazı kodların diğer temaların kodlarına yakın ve hatta bazılarından daha yüksek 

olduğu görülmektedir. Bunlar;  “verileri yorumlamayı öğrenir” (n=5) ve “bağımlı, bağımsız ve kontrol 

edilen değişken kavramlarını öğrenir” (n=4) kodlarıdır. 

Tablo 1. BMB geliştirmeye yönelik işlediğiniz bir dersin öğrencilerinize nasıl katkısı olur? 

sorusuna ilişkin bulgular 

Temalar Kodlar f* 

 

 

 

Bilgi 

 

Fen kavramlarını öğrenir 1 

Deney yapmayı öğrenir 2 

Bağımlı, bağımsız ve kontrol edilen değişken kavramlarını öğrenir 4 

Kavram yanılgıları giderilir  1 

Verileri yorumlamayı öğrenir 5 

 

 

 

 

 

 

 

Beceri 

 

Kalıcı öğrenme sağlanır 2 

Anlamlı öğrenme sağlanır 2 

Öğrenmeyi öğrenir (metabiliş) 1 

Bilimsel bakış açısı kazanır 1 

Bilimin doğası anlayışı gelişir 4 

Sosyal beceriler (liderlik, demokratiklik, etkili dinleme, vb) kazanır 2 

Üst düzey düşünme becerileri gelişir 7 

Dil becerisi (grup çalışmalarındaki sözcü rolü sayesinde) artar 1 

Tartışma becerisi kazanır 4 

Fen ile günlük hayat ilişkisi kurma becerisi 6 

Analiz, sentez becerisi kazanır 3 

Grafik yorumlama becerisi kazanır 2 

 

 

 

 

Özgüven kazanır 2 

Fen dersine yönelik olumlu tutum geliştirir 4 

İlgisi artar 1 

Merak duygusu kazanır 1 
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Duyuşsal 

Özellikler 

 

Kendini faydalı hisseder 3 

Bilim insanı gibi hisseder 5 

Bilime yönelik olumlu tutum geliştirir 4 

*Bir FBÖA birden fazla tema ve kod altında yer alan ifade belirtebildiği için frekans değerleri 13’den 

farklı olabilmektedir. 

BMB geliştirmeye yönelik işlenen bir derste öğrencilerinizin en kolay hangi BMB’nin gelişeceğini 

düşünüyorsunuz? Neden? sorusuna ilişkin bulguları gösteren Tablo 2 incelendiğinde; FBÖA’nın, 

öğrencilerin en kolay değişkenleri belirleme ve kombinezonlarla düşünme becerisinin gelişeceği 

şeklinde bazı algılara sahip oldukları görülmüştür. Öğretmen adaylarının değişkenleri belirleme ve 

kombinezonlarla düşünme becerisinin daha kolay gelişeceğine inanmasının altında yatan sebepler; bu 

becerinin çeşitli görsel kullanımı ile geliştirilebilir olması ve bu becerinin fen dersi ile en ilişkili olan 

bilimsel muhakeme becerisi olmasıdır.  

Tablo 2. BMB geliştirmeye yönelik işlediğiniz bir derste öğrencilerinizin en kolay hangi 

BMB’nin gelişeceğini düşünüyorsunuz? Neden? sorusuna ilişkin bulgular 

Temalar Kodlar f 

 

 

 

DB&KD 

 

Bu beceriyi geliştirmede çeşitli görsellerin kullanılabilir olması 2 

Bu beceri için deneyin sık kullanımı 1 

En kalıcı olan becerinin bu olması 1 

Fen dersi ile en ilişkili olan becerinin bu olması 3 

Bu beceriyi geliştirmek için hazırlanacak olan etkinliklerin daha kolay 

planlanabilir olması 

1 

KD 

 

Her derste kullanılan bir beceri olması 1 

Öğrencilerin alışık olduğu bir düşünme biçimi olması 1 

OrD 

 

Oran kurmanın günlük hayatta da sıklıkla yapılması 1 

Bu beceriyi geliştirmek için fen öğretim yöntemlerinin fazla olması 1 

Diğer 

 

Sınıf seviyesi ve fen konusuna bağlı bir durum olduğunu düşünme 1 

*DB&KD: değişkenleri belirleme ve kombinezonlarla düşünme becerisi, KD: korelasyonel düşünme 

becerisi, OrD: orantılı düşünme becerisini temsil etmektedir. 

BMB geliştirmeye yönelik işlenen bir derste öğrencilerinizin en zor hangi BMB’nin gelişeceğini 

düşünüyorsunuz? Neden? sorusuna ilişkin bulguları gösteren Tablo 3 incelendiğinde; FBÖA’nın, 

öğrencilerin en zor olasılıklı düşünme becerisinin gelişeceği şeklinde bazı algılara sahip oldukları 

görülmüştür. Öğretmen adaylarının olasılıklı düşünme becerisinin daha zor gelişeceğine inanmasının 

altında yatan sebeplerden bazıları ise öğrencilerde matematik kaygısı olma ihtimalini yüksek bulmaları 

ve bu bilimsel muhakeme becerisinin matematik dersi ile yakından ilişkili olduğunu düşünmeleridir. 
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Tablo 3. BMB geliştirmeye yönelik işlediğiniz bir derste öğrencilerinizin en zor hangi 

BMB’nin gelişeceğini düşünüyorsunuz? Neden? sorusuna ilişkin bulgular 

Temalar Kodlar f 

OD 

 

Öğrencilerde matematik kaygısı olma ihtimali 7 

 

 

DB&KD 

 

Günlük hayatta kullanılmayan bir beceri olması 1 

Bu beceriyi geliştirmek için fen öğretim yöntemlerinin az olması 1 

Eğitim sisteminin bu beceriyi geliştirmeye uygun olmaması 1 

Öğrencilerin düşünme kapasitelerini aşacağına dair inanç 1 

Yeni nesil sorularda bu becerinin ölçülmesi ve öğrencilerin zorlanması 1 

Diğer 

 

Ders iyi planlanır ve nitelikli etkinlikler ile desteklenirse hiçbir BMB zor 

değil düşüncesi 

1 
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Bu çalışmanın amacı; öğretmen adaylarının fen öğretimi yeterlik inanç gelişimleri ile bilimsel 

muhakeme beceri gelişimleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu amaca ulaşmak için tasarlanan 10 

haftalık uygulama sürecinin ilk beş haftasında bilimsel muhakeme becerilerinin boyutlarına yönelik 

kuramsal ve uygulamalı dersler yürütülmüş, diğer beş haftasında ise öğretmen adayları tarafından 

ortaokul öğrencilerinin bilimsel muhakeme becerilerini geliştirmeye yönelik planlanan fen öğretimleri 

gerçekleştirilmiştir. Bilimsel muhakeme becerileri dersi kapsamında yürütülen bu araştırmada dersin 

ilk ve son haftasında; Enochs ve Riggs (1990) tarafından geliştirilen ve Tekkaya, Çakıroğlu ve Özkan 

(2004) tarafından Türkçe’ye çevrilen Fen Öğretimi Yeterlik İnanç ölçeği ve Duran (2014) tarafından 

geliştirilen Hipotetik-Yaratıcı Akıl Yürütme Becerileri envanteri kullanılarak fen bilimleri öğretmen 

adaylarından veri toplanmıştır. İlk veri toplama aracı ile fen bilimleri öğretmen adaylarının fen 

öğretimi yeterlik inanç gelişim puanları hesaplanırken, diğer araç sayesinde de fen bilimleri öğretmen 

adaylarının bilimsel muhakeme beceri gelişim puanları elde edilmiştir. Fen bilimleri öğretmen 

adaylarının fen öğretimi yeterlik inanç gelişim puanları ile bilimsel muhakeme beceri gelişim puanları 

arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını tespit etmek amacıyla Spearman Brown sıra farkları 

korelasyon analizi kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre fen bilimleri öğretmen adaylarının fen 

öğretimi yeterlik inanç gelişim puanları ile bilimsel muhakeme beceri gelişim puanları arasında orta 

düzeyde pozitif (r=0,395) ve anlamlı (p˂0,05) bir ilişki bulunmaktadır. Fen öğretimi yeterlik inanç 

gelişimi ve bilimsel muhakeme beceri gelişiminin birbirleri üzerinde açıkladıkları varyans %15,60’dır. 

Diğer bir ifade ile bilimsel muhakeme beceri gelişiminin %15,60’ı fen öğretimi yeterlik inanç 

gelişiminden kaynaklanıyor olabilir. 

Anahtar Kelimeler: fen öğretimi yeterlik inancı, bilimsel muhakeme becerisi, öğretmen adayları 

 

The purpose of this study is to investigate the relationship between science teaching efficacy belief 

development and scientific reasoning skill development of preservice teachers. To attain this aim, 

theoretic and applied courses were carried out with respect to the dimensions of scientific reasoning 

skills during the first five-week of the 10-week intervention period. Throughout the remaining five-

week, on the other hand, science teachings were performed by preservice teachers which had been 

planned to develop middle school students’ scientific reasoning skills. Data were collected from 

preservice teachers at the first and the last week of the scientific reasoning skills course, this research 

has been conducted within the scope of which, by using the Science Teaching Efficacy Belief scale 

that was developed by Enochs and Riggs (1990), and translated into Turkish by Tekkaya, Çakıroğlu 

and Özkan (2004) and the Hypothetico-Creative Reasoning Skills inventory which was developed by 

Duran (2014). While the points of science teaching efficacy belief development of science preservice 

teachers were calculated with the former instrument, the points of scientific reasoning skill 

development of science preservice teachers were attained by the latter. The Spearman Brown order 

differences correlation analysis was utilized to establish whether there is a significant relationship 

between the science teaching efficacy belief development points and the scientific reasoning skill 

development points of science preservice teachers. According to the results, there is a middle level 

positive (r=0,395) and significant (p˂0,05) relationship between the points of science teaching efficacy 
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belief development and scientific reasoning skill development of science preservice teachers. The 

variance that science teaching efficacy belief development and scientific reasoning skill development 

explain on one another is %15,60. In other words, %15,60 of scientific reasoning skill development 

may result in science teaching efficacy belief development. 

Keywords: science teaching efficacy belief, scientific reasoning skill, preservice teachers 

 

 

GİRİŞ 

Sosyo-bilişsel teorinin merkezinde yer alan özyeterlik; bir görevi yerine getirme ya da bir problemi 

çözmede bireylerin sahip oldukları yeteneklerin yeterliğine ilişkin inançlarını kapsamaktadır (Bandura, 

1977). Yüksek özyeterliğe sahip bireyler bu görevi başarabileceğine inanarak kararlılıkla zorlukların 

üstesinden gelmeye çalışırken düşük özyeterliğe sahip bireyler tam aksine, yeteneklerinin yeterli 

olduğu görevlerde bile kaygı seviyelerini yönetemeyerek başarısız olmakta ya da bu görevi 

bırakmaktadır (Bandura, 1986; Pajares, 1997). Diğer bir ifade ile özyeterlik; akademik başarı 

(Bandura, 1986), düşünme stili ve tutum (Pajares, 2002) gibi çeşitli alanlardaki performansı 

yordamaktadır (Palmer, 2006). 

Bu bakımdan, öğretim yeterlik inançları da öğretmenlerin öğretim performanslarını ve eğitim 

araştırmalarının nihai hedefi olan öğrenme çıktılarını (örn; öğrenci başarısı, tutumu, vb.) yordayan 

önemli bir kavramdır (Bandura, 1977). Öğretim yeterlik inançlarının bağlamsal temelleri bulunduğu 

için (Bandura, 1977; 1986) bu araştırmanın da kapsamı fen öğretimi yeterlik inançları olarak 

sınırlandırılmıştır. Fen öğretimi özyeterliği ve fen öğretimi sonuç beklentisi boyutlarını içeren fen 

öğretimi yeterlik inançları, fen bilimleri öğretmenleri/öğretmen adaylarının kendi fen öğretim 

yeterlikleri ile ilgili inançlarının ve bu öğretimin öğrencilerin öğrenmesi üzerindeki etkililiği ile ilgili 

inançlarının bir ölçüsüdür (Enochs & Riggs, 1990). Yüksek fen öğretimi yeterlik inançlarına sahip fen 

bilimleri öğretmen adaylarının (FBÖA) fen bilimleri öğretmeni olarak kendi yeterliklerine inandıkları 

ve kendi öğretimlerinin sonucunda öğrencilerin başarılı olacaklarına ilişkin yüksek beklentilerinin 

olduğu söylenebilir. 

Fen öğretimi yeterlik inançlarının öğretmenlerin öğretim uygulamaları ve eğitsel kararları üzerinde 

önemli etkileri bulunmaktadır (Bandura, 1981; Enochs & Riggs, 1990; Guskey & Passaro, 1994; 

Pintrich, Marx & Boyle, 1993). Fen öğretimi yeterlik inancı düşük olan öğretmenlerin fen öğretme 

amaçlarının ve bu amaçlar doğrultusunda kullandıkları öğretim yöntemlerinin geleneksel olduğu 

söylenebilir (Kartal & Dilek, 2021). Böylesi bir fen eğitimi ise eğitim araştırmalarının bulguları 

ışığında güncellenen öğretim programlarının doğru uygulanmaması anlamına gelir. Fen öğretimi 

yeterlik inancı yüksek olan öğretmenlerin ise tam tersine, araştırma ve reformlara dayalı uygulamalar 

ile fen öğretme yollarını tercih ederek öğretim programını uyguladıkları bilinmektedir. Bu öğretmenler 

örneğin; öğrencilerin bilimsel muhakeme becerilerini (BMB) geliştirmeye yönelik dersler 

işlemektedirler. Bilimsel muhakeme uygulamalarına yer verilen fen sınıflarında  öğrenciler; deney 

yapma, kanıta dayalı değerlendirme yapma, çıkarım ve tartışmalarla kavramları belirleme ve 

değiştirme (Zimmerman, 2007; Bao vd., 2009) fırsatı elde etmekte ve böylelikle, 21. yüzyılın 

gerektirdiği becerilere sahip bireyler yetiştirilebilmektedir (Adey & Shayer, 1994; Lawson, 2000; 

Shayer & Adey, 1993).  

Bu açıdan, fen öğretimi yeterlik inançları yüksek FBÖA yetiştirmek suretiyle fen bilimleri dersi 

öğretim programının (Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 2018) başarı ile uygulanması ve sadece fen 

kavramlarını bilen öğrenciler değil aynı zamanda bildiklerini yaşama aktarabilen, kanıta dayalı karar 

veren ve bildiklerinin muhakemesini yapabilen öğrenciler yetiştirilmesinin mümkün olacağı 

söylenebilir. Ancak bu durum fen öğretimi yeterlik inançları yüksek FBÖA yetiştirilmesinin yeterli 

olacağı anlamına gelmemektedir. Diğer bir ifade ile fen öğretimi yeterlik inançları yüksek FBÖA 

yetiştirilmesi, reformlara dayalı fen öğretimi sağlamak için ön koşul olarak düşünülebilir ancak yeterli 

koşul değildir. Öğretmen adaylarının reformlara dayalı fen öğretimi sunabilmesi için yeterli alan 

bilgisi ve pedagojik alan bilgisine de sahip olması gerekliliği açıktır. Bilimsel muhakeme 
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uygulamalarına dersinde yer vermeyi planlayan bir FBÖA örneğin; kendi öğretimine ilişkin 

yeterliklerine inansa ve bu öğretim sayesinde öğrencilerin başarılı olacağını düşünse bile öğrencilerin 

BMB’ni nasıl geliştirebileceğini de bilmelidir. Bu amaçla fen bilgisi öğretmenliği lisans programına 

BMB dersi eklenmiştir (Yüksek Öğretim Kurumu [YÖK], 2018). 

Özetle, fen bilimleri öğretmenlerinin ilgili öğretim programını başarı ile uygulayarak olumlu öğrenme 

çıktıları sağlayabilmesi için hizmet öncesi dönemde, fen öğretimi yeterlik inançlarını ve BMB’ni 

geliştirme fırsatları sunan bağlamlar tecrübe etmeleri gerekmektedir. Fen eğitimi alan yazınında her iki 

kavramı da geliştirmeye yönelik araştırmalar bulunmaktadır. Örneğin; BMB dersinin FBÖA’nın BMB 

gelişimlerine etkisini incelemeyi ve öğretmen adaylarının bu derse ilişkin görüşlerini belirlemeyi 

amaçlayan Belge-Can (2022), FBÖA’nın son-test ortalamasının ön-test ortalamasından daha yüksek 

olduğu ve bu farklılığın istatistiksel olarak anlamlı olduğunu tespit etmiştir. Ayrıca, FBÖA’nın BMB 

dersinin en fazla mesleki gelişimlerine katkı sağladığını düşündüklerini rapor etmiştir.  

Bu araştırmada, FBÖA’na BMB dersinde ortaokul öğrencilerinin BMB’ni geliştirmeye yönelik fen 

öğretimi gerçekleştirme fırsatı sağlanarak fen öğretimi yeterlik inanç gelişimleri ile BMB gelişimleri 

arasındaki ilişkiyi incelemek amaçlanmıştır. Böylelikle, fen öğretimi yeterlik inanç gelişiminin BMB 

gelişimini ne düzeyde açıkladığı tespit edilmeye çalışılmıştır. FBÖA’nın fen öğretimi yeterlik inanç 

gelişimi ile BMB gelişimi arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? sorusu bu araştırmaya rehberlik 

etmiştir. 

YÖNTEM 

Bu araştırmaya, iki devlet üniversitesinin fen bilgisi öğretmenliği lisans programında öğrenim gören 

ve BMB dersine kayıtlı olan 54 FBÖA katılmıştır. 10 haftayı kapsayan uygulama sürecinin ilk beş 

haftasında BMB’nin boyutlarına (değişkenleri belirleme ve kontrol etme, olasılıklı düşünme, oranlı 

düşünme, hipotetik düşünme, kombinezonlu düşünme ve korelasyonel düşünme becerileri) yönelik 

kuramsal ve uygulamalı dersler yürütülmüştür. YÖK’ün (2018) BMB dersi kur tanımında da önerdiği 

gibi uygulamalı derslerde tahmin-gözlem-açıklama (TGA) ve fen eğitimi yoluyla bilişsel gelişimi 

hızlandırma (CASE) etkinliklerine (Adey, Shayer ve Yates, 1989; Yüksel, 2015) yer verilmiştir. 

Uygulama sürecinin diğer beş haftasında ise öğretmen adayları tarafından ortaokul öğrencilerinin 

BMB geliştirmeye yönelik planlanan fen öğretimleri gerçekleştirilmiştir.  

BMB dersinin ilk ve son haftasında; Enochs ve Riggs (1990) tarafından geliştirilen ve Tekkaya, 

Çakıroğlu ve Özkan (2004) tarafından Türkçe’ye çevrilen Fen Öğretimi Yeterlik İnanç ölçeği ve 

Duran (2014) tarafından geliştirilen Hipotetik-Yaratıcı Akıl Yürütme Becerileri envanteri kullanılarak 

fen bilimleri öğretmen adaylarından veri toplanmıştır. Fen Öğretimi Yeterlik İnanç ölçeği ile 

FBÖA’nın fen öğretimi yeterlik inanç gelişim puanları hesaplanırken, Hipotetik-Yaratıcı Akıl 

Yürütme Becerileri envanteri sayesinde de FBÖA’nın BMB gelişim puanları elde edilmiştir. 

FBÖA’nın fen öğretimi yeterlik inanç gelişim puanları ile BMB gelişim puanları arasında anlamlı bir 

ilişki olup olmadığını tespit etmek amacıyla ikili korelasyon tekniklerinden Spearman Brown sıra 

farkları korelasyon analizi kullanılmıştır. 

 

BULGULAR 

Bu çalışmanın grup büyüklüğü (n=54) 50’den büyük olduğu için Kolmogrov-Smirnov testine ait p 

değeri ölçüt alınarak puanların normal dağılımı yorumlanmıştır (Büyüköztürk, 2018). Tablo 1’deki 

bulgular (p= ,177> .05) ve diğer betimsel istatistik bulguları BMB gelişim puanlarının normal 

dağıldığını göstermektedir.  
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Tablo 1. BMB gelişim puanı normal dağılım test sonuçları 

BMB  

gelişim puanı 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilks 

Statistic df p Statistic df p 

,108 54 ,177 ,954 54 ,036 

 

Tablo 2’deki bulgular (p= ,002<.05) ve diğer betimsel istatistik bulguları ise fen öğretimi yeterlik 

inanç gelişim puanlarının normal dağılmadığını göstermektedir.  

Tablo 2. Fen öğretimi yeterlik inanç gelişim puanı normal dağılım test sonuçları 

FÖYİ  

gelişim puanı 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilks 

Statistic df p Statistic df p 

,156 54 ,002 ,927 54 ,003 

*FÖYİ: Fen öğretimi yeterlik inancı 

Bu araştırmada incelenen iki değişkenden birisi normal dağılım göstermediği için fen öğretimi yeterlik 

inanç gelişim puanları ile BMB gelişim puanları arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını tespit 

etmek amacıyla parametrik olmayan korelasyon tekniklerinden Spearman Brown sıra farkları 

korelasyon analizi kullanılmıştır. Elde edilen bulgular Tablo 3’de gösterilmektedir.  

Tablo 3. Fen öğretimi yeterlik inanç gelişim puanları ile BMB gelişim puanları arasındaki ilişki 

 

FÖYİ 

gelişim 

 BMB 

gelişim 

Spearman r ,395* 

p ,030 

N 54 

*Korelasyon .05 seviyesinde anlamlıdır 

Buna göre, FBÖA’nın fen öğretimi yeterlik inanç gelişim puanları ile BMB gelişim puanları arasında 

orta düzeyde pozitif (r=,395) ve anlamlı (.030˂0,05) bir ilişki bulunmaktadır. Bir diğer ifade ile 

katılımcı FBÖA’nın fen öğretimi yeterlik inanç gelişimleri ile BMB gelişimleri anlamlı olarak birlikte 

artmaktadır. Fen öğretimi yeterlik inanç gelişimi ve BMB gelişiminin birbirleri üzerinde açıkladıkları 

varyans %15,60’dır. Diğer bir ifade ile BMB gelişiminin %15,60’ı fen öğretimi yeterlik inanç 

gelişiminden kaynaklanıyor olabilir. 
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“HƏSƏN BƏY ZƏRDABININ TƏBIƏT ELMLƏRININ INKIŞAFINDA  ROLU”NUN 

BIOLOGIYANIN TƏDRISINDƏ ÖYRƏDILMƏSI 

"HASAN BEY ZARDABI'S ROLE IN THE DEVELOPMENT OF NATURAL SCIENCES" OF 

BIOLOGY TEACHING IN EDUCATION 

 

Səfərova Elnurə Fazil qızı 

 

b.ü.f.d., dosent 

Bakı şəhəri, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 

 

Xülasə 

Təbiət еlmlərinin inkişafında H.B. Zərdabi yaradıcılığının хüsusi yеri оlmuşdur. Zərdabi təbiətə dair 

çох maraqlı və faydalı əsərlərin müəllifidir. Azərbaycanın hər yеrini, hətta оnun qum basmış və 

səhraya çеvrilmiş tоrpaqlarını, dağlarını,  yaşıllıqlarını daima  gözəl görməyi arzu еdən Zərdabi insan 

həyatında yaşıllığın, mеşələrin əhəmiyyəti haqqında dəfələrlə öz əsərlərində yazmış, dəyərli 

məsləhətlər vеrərək оnların qоrunması üçün хalqı birliyə çağırmışdır. О, mеşələrin yaruslarla və sоyuq 

küləklərin qarşısı alına biləcək yеrlərdə, əsasən dağlarda salınmasını məsləhət görürdü. Zərdabinin 

еlmi məqalələri, хüsusən Yеrin, Günəşin, ulduzların, planеtlərin mənşəyi, quruluşu və gеоlоji 

hadisələr haqqında yazdığı əsərləri Azərbaycan ziyalılarının, müəllimlərin, tələbələrin, görkəmli 

şairlərin və elm xadimlərinin dünyagörüşünə müsbət təsiri göstərmişdi. Zərdabi öz ictimai və еlmi 

fəaliyyəti ilə biologiyanın tədrisi tariхində görkəmli yеr tutmuşdur. Təbiəti öyrənməyin müasir 

mеtоdları yarandıqdan sоnra təbiət еlmləri, о cümlədən biоlоgiya еlmi sürətlə inkişafa başladı. 

Məqalədə H.B.Zərdabinin biologiyanın inkişafında mühüm yeri olan əsərləri, fikirləri və biologiyanın 

tədrisində  “Canlılara təsir edən abiotik amillər” mövzusu üzərində Zərdabi yaradıcılığına inteqrasiya 

göstərilmişdir. 

Açar sözlər: təbiət, elm, biologiya, canlı, dərs. 

 

 Abstrakt 

In the development of natural sciences, H.B. Zardabi's creativity has a special place. Zardabi is the 

author of many interesting and useful works on nature. Wishing to see everywhere in Azerbaijan, even 

its sand-covered and desert lands, mountains, greenery, Zardabi wrote many times in his works about 

the importance of greenery and forests in human life, gave valuable advice and called the people to 

unite for their protection. He recommended planting forests in tiers and in places where cold winds 

could be avoided, mainly in the mountains. Zardabi's scientific articles, especially his works on the 

origin, structure and geological phenomena of the Earth, Sun, stars, planets, had a positive impact on 

the outlook of Azerbaijani intellectuals, teachers, students, prominent poets and scientists. Zardabi 

occupied a prominent place in the history of biology teaching with his social and scientific activity. 

After the emergence of modern methods of studying nature, the natural sciences, including the science 

of biology, began to develop rapidly. In the article, H.B. Zardabi's works, ideas, which have an 

important place in the development of biology, and the integration of Zardabi's work on the subject of 

"Abiotic factors affecting living things" in the teaching of biology are shown. 

Кеу words: nature, science, biology, creature, lesson. 

 

       Giriş. Həsən bəy Zərdabi 1837-ci il iyun ayının 28-də Göyçayın  Zərdab kəndində anadan olub. 

Təxəllüsünü doğulduğu kənddən götürən Həsən bəy ilk olaraq təhsilini Azərbaycanda alıb. Daha sonra 

Tiflis Gimnaziyasına qəbul olaraq və 1860-cı ildə müvəffəqiyyətlə bitirib. 1861-ci ildə Moskva Dövlət 
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Universitetinin Təbiətşünaslıq şöbəsinə imtahansız qəbul olub. H.B.Zərdabiyə universitetin Elmi 

Şurasının qərarı ilə nümunəvi əxlaqı və əla müvəffəqiyyətinə görə elmlər namizədi alimlik dərəcəsi 

verilib.  

Həsən bəyin ən böyük xidməti milli mətbuatımızın əsasını qoyduğu “Əkinçi” qəzeti və onun 

uğurlu fəaliyyəti ilə bağlıdır. 1875-1877-ci ilin 29 sentyabrına qədər çapını davam etdirən "Əkinçi" 

ayda iki dəfə (cəmi 56 nömrə) nəşr olunurdu. Qeyd etmək lazimdır ki, Azərbaycanda ilk təbiətşünas 

alim olaraq H.B.Zərdabi torpaqşünaslığın əsas müddəaları və əkinçilik mədəniyyəti haqqında ətraflı 

məlumatlar vermiş, torpağın xışla deyil, kotanla şumlanması fikrini irəli sürmüşdür. 

      Araşdırma. Dahi biliyə, qeyri adi istedada malik olan Həsən bəy biologiya, aqrokimya, baytarlıq, 

anatomiya, meyvəçilik, coğrafiya, astronomiya, iqtisadiyyat, tibb və başqa sahələri əhatə edən elmi 

istiqamətli çoxlu məqalələr yazmış, dəyərli məsləhətlər vermişdir. Xüsusi olaraq qeyd etmek lazımdır 

ki, ekologiyanın xüsusi sahələrindən biri olan torpaqşünaslıq elminin respublikamızda əsası 

H.B.Zərdabi tərəfindən qoyulmuşdur. O, torpaqşünaslıq elminin banilərindən olan V.V.Dokuçayevdən 

səkkiz il əvvəl torpağın əmələ gəlməsini izah etmiş və bu prosesdə 4 amilin – ana süxurun, bitki və 

canlı orqanizmlərin, iqlimin və insanın təsərrüfat fəaliyyətinin əhəmiyyətini göstərmişdir. Həsən bəy 

Zərdabi 1875-1877-ci illərdə rəhbərlik etdiyi “Əkinçi” qəzetində , “Torpaq, su və hava” əsərində 

torpaqşünaslıq, Azərbaycan torpaqları, onların münbitliyinin artırılması və su təminatı haqqında 

dəyərli fikirlər söyləmişdir. Zərdabi torpağı təbii sərvət kimi qiymətləndirmiş, ona bol kənd təsərrüfatı 

məhsullarının mənbəyi kimi baxmışdır. Həsən bəy Zərdabi kənd təsərrüfatının müxtəlif sahələrini 

əhatə edən bir sıra əsərlər nəşr etdirmişdir ki, onların böyük əksıriyyəti bu günə kimi öz aktuallığını 

saxlayır. 

Zərdabiyə görə, canlı və cansız təbiətdə qarşılıqlı əlaqə və asılılıq var. “Təbəddülati həvaiyyənin 

heyvanlarda hiss olunması” adlı məqaləsində o, mühitin müxtəlif amillərinin canlılara təsirindən 

söhbət açaraq yazırdı: “Orqanizm uzun müddət yaşadığı mühit şəraitinə - temperatur, rütubət, iqlim və 

s. kimi amillərin təsirinə öyrəşir, bu zaman baş verən dəyişiklikləri hiss edə bilir”. 

Həsən bəy Zərdabi "Kaspi" qəzetində dərc etdiyi "İnsanın həyatında işıq" adlı məqaləsində 

yazır: "Günəş işığı, təmiz hava və təmiz su - bunlar həmin amillərdir ki, onsuz Yer üzərində həyat ola 

bilməz, həm də bunlar təbiətin sağlamlaşdırıcı qüvvələrdir". Canlılar üçün vacib olan bu amillərin 

əhəmiyyətini qabarıq təsvir edən Zərdabi bitkilərin və digər canlıların işıqsız inkişaf edə bilmədiyini 

vurğulamaqla, qeyd edir ki, rüşeymin inkişafı, heyvanın böyüməsi işığın təsiri ilə mümkündür. O, 

həmçinin günəş spektrinin müalicəvi xüsusiyyətindən bəhs edib. Zərdabi insanın həyatında yaşıllığın, 

meşələrin, canlı və cansız amillərin əhəmiyyətini yüksək qiymətləndirirdi. 

 Tapıntılar.  Zərdabi əsərlərində daim təbiət sirlərinin öyrənilməsini təbliğ etmiş, insanları 

təbiətdən ibrət almağa çağırmışdır: "Təbiət elə bir xəzinədir ki, burda insanlar üçün nə qədər istəsən, 

ibrətamiz və faydalı şeylər vardır". O, təbiətə nankor münasibəti pisləyərək, bunu yırtıcılıq 

adlandırırdı: "Mədəniyyətsiz adam bir yırtıcı kimi təbiətin verdiyi nemətləri məhv edir və sonra oturub 

acı göz yaşları axıdır". 

Zərdabi zoologiyaya aid məqalələrində heyvanların bioekoloji xüsusiyyətlərini elmi baxımdan 

düzgün izah etmiş, ətraflı məlumat vermişdir. O, zoologiyaya dair yazdığı məqalələrinin birində süni 

balıqyetişdirmə məsələsinə toxunaraq, bu üsulla "balıqdan məhrum olan çaylarımızın süni artırılan 

balıqlarla və onların nəsillərilə yenidən dolacağı vaxtın çox da uzaq olmadığını" deməklə təbii 

sərvətlərin tükənməsindən narahatlığını bildirmişdir. 

H.B.Zərdabinin təkamül təlimi ilə bağlı “Təbii seçmə” və “İnsanın mənşəyi” adlı məqalələri bu 

gün də aktuallığını saxlayır. Respublikamızda təbiətşünaslığın əsasını qoymuş, üzvi aləmə inkişafın 

məhsulu kimi baxmış və bu prosesdə təbii seçmənin yaradıcı roluna düzgün qiymət vermişdir. Məhz 

buna görə Zərdabi Ç.Darvinin davamçılarından biri kimi tanınmışdır. Zərdabi kainatda əbədi hərəkət 

və dəyişkənlik fikrini qəbul etmiş, insanın təbiəti dərk və onu özünə tabe etmək qüdrətinə malik 

olduğunu göstərmişdir. Varlıq anlayışına qeyri-üzvi təbiətlə yanaşı, üzvi təbiəti və onun yüksək 

forması olan insanı da daxil edirdi. Zərdabiyə görə, təbiət "öz varlığında əzəldir, əbədi xəzinədir". 
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Həsən Bəy Zərdabinin elmi-ekoloji fikirləri onun təbiətə aid “Torpaq, su və hava”, “Quyruq 

doğdu, çilə çıxdı”, “Qan nə tövr bədəndə dövr edir”, “Xörək yemək, su içmək”, “Nəfəs almaq”, “İnsan 

bədəninin hissələri”, “Həvasi - xəmsə”, “İnsanın doğub törəməyi” və s. kimi əsərlərində əksini tapıb. 

Qeyd edək ki, alimin “Torpaq, su və hava” əsərləri kitab formasında “Kiyev islam tələbələri nəşriyyatı 

heyəti” tərəfindən dərc edilib. Zərdabinin 72 səhifədən ibarət olan bu əsəri kimya, geologiya, 

coğrafiya, mineralogiya, astronomiya və paleontologiyadan bəhs edir. “Kiyev islam tələbələri 

nəşriyyatı heyəti” tərəfindən çap olunan “Gigiyena” adlı başqa məqaləsində alim həyat tərzi ilə 

əlaqədar tibbi məsləhətlər verərək düzgün qidalanmanın vacibliyini vurğulayır, əhalinin sağlamlığına 

yönəlmiş bir çox gigiyenik tələblər haqqında məlumatları çatdırır. 

Vətəni naminə ömrünü fəda edən ziyalı, maarifpərvər, təbiətşünas alim, filosof, ictimai xadim, 

milli mətbuatımızın qurucusu Həsən bəy Zərdabinin xatirəsi xalqımızın qəlbində yaşayır və 

unudulmur. Onun tədqiqat və tövsiyyə xarakterli elmi yaradıcılığı daim Azərbaycan elminin diqqət 

mərkəzində olub.  

   Nəticə.  Mövzu: Canlılara təsir edən abiotik amillər 

Standart: 2.1.2 Maddələr mübadiləsində baş verən dəyişikliklərin mexanizmini şərh edir, 

təqdimatlar hazırlayır. 

Məqsəd: Abiotik amillərin canlıların həyatında rolunun mexanizmini şərh edir və ona dair 

təqdimatlar hazırlayır. 

Fəndaxili inteqrasiya: Üfuqi inteqrasiya (canlılarda baş verən mövsum 

dəyişkənlikləri.Fotoperiodizm). Şaquli inteqrasiya (Bioloji rimtlər) 

Fənlərarası inteqrasiya: Ədəbiyyat 1.1.2 

İş formaları: Qrupla iş, kollektiv 

Iş üsulları: Əqli hücm, müzakirə 

Resurslar: Canlılara təsir edən amilləri əks etdirən tablolar, iş vərəqləri, dərslik. 

 Motivasiya: Şagirdlərə Həsən Bəy Zərdabinin aşağıda verilmiş ifadəsi səslədirilir və bu fikirlə 

bağlı nə anladıqları soruşulur: Canlı və cansız təbiətdə qarşılıqlı əlaqə və asılılıq mövcuddur. O, 

mühitin müxtəlif amillərinin canlılara təsirindən bəhs edərək yazırdı: “Orqanizm uzun müddət 

yaşadığı mühit şəraitinə  temperatur, rütubət, iqlim və s. kimi amillərin təsirinə alışır, onda baş verən 

dəyişiklikləri duya bilir”. 

Tədqiqat sualı: Həsən bəy Zərdabi "İnsanın həyatında işıq" adlı məqaləsində yazır: "Günəş 

işığı, təmiz hava və təmiz su  bunlar həmin amillərdir ki, onsuz Yer üzərində həyat ola bilməz, həm də 

bunlar təbiətin sağlamlaşdırıcı qüvvələrdir" bəs bu zaman canlılara təsir eden bu abiotik amillərin 

onların həyatında nə kimi rolu vardır? 

Tədqiqatın aparılması: Şagirdlərə paylama məlumatı paylanılır.Şagirdlər qruplara 

bölünür.Mövzu ilə bağlı tapşırıqlar yazılmış iş vərəqləri təqdim olunur.         

                                

                                   İş vərəqi 1. 

Tapşırıq 1. Həsən bəy Zərdabi “Əkinçi” qəzetində və 1899-1903-cü illərdə yazdığı “Torpaq, su 

və hava” əsərində Torpaqşünaslıq haqqında fikrinizi əsaslandırıb şərh edin. 

Tapşırıq 2. Abiotik amillərin təsiri nəticəsində maddələr mübadiləsində yaranmış pozulmalara 

aid təqdimatlar hazırlayın. 

 

                                           İş vərəqi 2. 

Tapşırıq 1. Həsən bəy Zərdabi “Əkinçi” qəzetində və 1899-1903-cü illərdə yazdığı “Torpaq, su 

və hava”əsərində  Su Təminatı haqqında fikrinizi əsaslandırıb şərh edin 
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Tapşırıq 2. Uyğunluğu müəyyən edin. 

Temperatur:                                 a)bədxassəli şişlər                       

Suyun çirklənməsi :                     b)yoluxucu xəstəliklər 

Radiasiyanın çoxluğu :                c)isti vurma 

                                                    d)ürək-damar xəstəlikləri 

                                                    e)immunitetin zəifləməsi 

 

                                           İş vərəqi 3. 

Tapşırıq 1. Həsən bəy Zərdabi “Əkinçi” qəzetində və 1899-1903-cü illərdə yazdığı “Torpaq, su 

və hava” əsərində  Havanın münbitliyi haqqında fikrinizi əsaslandırıb şərh edin. 

Tapşırıq 2. Havada temperaturun normadan artıq olması hansı canlıların fəaliyyətinə daha çox 

təsir göstərər və buna aid təqdimat hazırlayın. 

 

                                            İş vərəqi 4 

Tapşırıq 1. Həsən bəy Zərdabi “Əkinçi” qəzetində və 1899-1903-cü illərdə yazdığı “Torpaq, su 

və hava” əsərində  Rütubət haqqında fikrinizi əsaslandırıb şərh edin. 

Tapşırıq 2. Uyğunluğu müəyyən edin. 

Abiotik:                              1.Hava          6.Torpaq 

Biotik:                                2.Su               7.Duz 

                                           3.Bitki           8.Ph 

                                           4.Virus          9.Heyvan 

                                            5.Gil             10.Minerallar 

İnformasiya mübadiləsi: Iş vərəqləri təqdim olunur. Hər qrup öz üzvləri ilə tədqiqatın 

nəticələri barədə fikir mübadiləsi edərək ümumilikdə onları dəqiqləşdirirlər. Sonra 1 nəfər nümayəndə 

qrup rəhbəri olaraq görülmüş işin nəticəsini sinfə və müəllimə təqdim edir. 

İnformasiya müzakirəsi: Mövzu müəllimlə birgə müzakirə olunur. Şagirdlər sualları 

cavablandırır. Müəlllimlər şagirdlərə düzgün nəticəyə gəlməyi istiqamətləndirir. 

Həsən Bəy Zərdabi kimdir? 

Həsən Bəy Zərdabinin hansı əsərləri var? 

Həsən Bəy Zərdabinin Təbiət elmləri ilə bağlı hansı fikirləri var? 

Abiotik amillərin ətraf mühitə təsiri nələrdən ibarətdir? 

Hansı abiotik amilləri tanıyırsız? 

Abiotik amillərin insan həyatında rolu? 

Abiotik amillərin heyvanların bədən temperaturunda nə kimi rolu var? 

Abiotik amillər olmadan həyatı yaşamaq olarmı? 

Hansı abiotik amillər olmadan yaşamaq mümkündür? 

Ümumiləşdirmə və nəticə: Həsən bəy Zərdabi kənd təsərrüfatının müxtəlif sahələrini əhatə 

edən bir sıra elmi-kütləvi məqalə nəşr etdirmişdir ki, onların çoxu bu gün də öz aktuallığını saxlayır. 

Zərdabi əsərlərində daim təbiət sirlərinin öyrənilməsini təbliğ etmiş, insanları təbiətdən ibrət almağa 

çağırmışdır: "Təbiət elə bir xəzinədir ki, burda insanlar üçün nə qədər istəsən, ibrətamiz və faydalı 
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şeylər vardır". O, təbiətə nankor münasibəti pisləyərək, bunu yırtıcılıq adlandırırdı: "Mədəniyyətsiz 

adam bir yırtıcı kimi təbiətin verdiyi nemətləri məhv edir və sonra oturub acı göz yaşları axıdır". 

Əsas abiotik amillərə işıq, temperatur, rütubət və s. aiddir. Bu amillərin canlıların həyatında 

böyük əhəmiyyəti var. Temperatur bitkilərin, heyvanların və insanların həyatına müxtəlif cür təsir 

göstərir. Məsələn, ontogenezin gedişində, ömrün uzunluğunda, balavermə qabiliyyətində və s. bunu 

müşahidə etmək olur. 

Heyvanlar bədən temperaturuna görə soyuqqanlı və istiqanlı olmaqla iki yerə ayrılır. Soyuqqanlı 

heyvanlarda bədən temperaturu ətraf mühitin temperaturundan asılıdır. Ona görə də onlarda istilik 

mübadiləsi və həyat rejimi xarici mühitin dəyişən temperaturuna uyğunlaşmışdır. İstiqanlı heyvanlarda 

maddələr mübadiləsinin daha intensiv getməsi bədən temperaturunun sabit saxlanmasına və xarici 

mühitin temperaturundan asılı olmamasına səbəb olmuşdur. Canlı orqanizmlərin fəaliyyətində su 

mühüm əhəmiyyətə malik olan biokimyəvi reaksiyalar üçün əsas mühit, həm də sitoplazmanın vacib 

tərkib hissəsidir. Qida maddələri orqanizmdə, əsasən, suda həll olmuş vəziyyətdə dövr edir. 

Yaradıcı tətbiqetmə: Aşağıdakı mətni təhlil edib hər bir qrupa bu mətnlə bağlı Təqdimat 

hazırlamaq tapşırılır. 

Zərdabinin ifadə etmiş olduğu: "Təbiət elə bir xəzinədir ki, burda insanlar üçün nə qədər istəsən, 

ibrətamiz və faydalı şeylər vardır". O, təbiətə nankor münasibəti pisləyərək, bunu yırtıcılıq 

adlandırırdı: "Mədəniyyətsiz adam bir yırtıcı kimi təbiətin verdiyi nemətləri məhv edir və sonra oturub 

acı göz yaşları axıdır". 

Qiymətləndirmə: Qrup qiymətləndirilməsi:  

• əməkdaşlıq 

• tərtibat 

• dinləmə 

• vaxtında yerinə yetirmə  

• təqdimat  

 

Dərsdə formativ qiymətləndirmə məqsəddən çıxan meyarlara uyğun səviyyələr üzrə 

qiymətləndirilir. 

Meyar:Şərhetmə,təqdimat hazırlama. 

I-Təqdimat mövzunu tam əhatə etmir.Rütubət,işıq və temperaturun canlıların həyatında rolunu 

şərh etməkdə çətinlik çəkir. 

II-Hazırladığı təqdimatda məntiqi ardıcıllıq pozulub. Rütubət,işıq və temperaturun canlıların 

həyatında rolunu şərh ederkən səhvlərə yol verir. 

III-Təqdimat hazırlayarkən sistemin və faktların dəqiqliyinə diqqət yetirmir. Rütubət,işıq və 

temperaturun canlıların həyatında rolununu müəllimin köməyi ilə şərh edir. 

IV-Ümumiləşdirilmiş təqdimat hazırlayır. Rütubət,işıq və temperaturun canlıların həyatında 

rolunu sərbəst şərh edir. 
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Özet 

Bu çalışmanın amacı matematik öğretmen adaylarının öğrencilik yıllarındaki (ilkokul-ortaokul ve lise) 

matematik derslerindeki duygusal tecrübelerin ve bu tecrübelerin altındaki sebeplerin belirlenmesidir. 

Bu doğrultuda, öğretmen adaylarının ilgili dönemlerdeki matematik derslerinde genel olarak 

hissettiklerini emojiler kullanarak açıklamaları istenmiştir. Çalışmaya ikinci sınıfta öğrenim görmekte 

olan elli ortaokul matematik öğretmen adayı katılım göstermiştir. Çalışmaya katılan ortaokul 

matematik öğretmen adaylarından 33’ünün (%66) duyguları olumlu duygulardan oluşmuştur. Sadece 

olumsuz duygularını anlatan grupta ise 6 (%12) öğretmen adayı bulunmuştur. Öğretmen adaylarından 

11’i (%22) ise öğrencilik yıllarında hissettiklerini hem olumlu (matematik derslerini sevmek) hem de 

olumsuz (matematik derslerini sevmemek) olarak açıklamışlardır. Öğretmen adaylarının öğrencilik 

yıllarında matematik derslerinde hissettikleri duygular onların matematik öğretmen kimliği gelişimi 

açısından tartışılarak matematik öğretmen eğitim programları açısından çeşitli önerilerde 

bulunulmuştur.   

Anahtar Kelimeler: Duygular, Matematik, Öğretmen Adayları, Matematik Öğretmen Kimliği, Emoji. 

 

Giriş 

Öğretmen kimliği matematik eğitimi alan yazınında giderek artan bir şekilde araştırılan konulardan 

biri olmuştur (Darragh, 2016). Artan ilginin temelinde öğretmenlerin öğretime yönelik 

uygulamalarının çoğunlukla geliştirmiş oldukları öğretmen kimliklerinin bir yansıması olduğu 

düşüncesi yatmaktadır (Beauchamp & Thomas, 2009). Bir başka deyişle, öğretmenlerin matematik 

öğretim yöntemleri ve öğrencileri ile iletişimi geliştirmiş oldukları matematik öğretmen kimliğinin bir 

yansımasıdır denilebilir. 

Öğretmen kimliği çok boyutlu bir kavram olarak tanımlanmaktadır. Bu boyutlardan ilki bilişsel 

boyuttur. Öğretmenlerin matematik, matematik öğretim yöntemleri, hedef öğrenci grubunun özellikleri 

ve eğitsel ortamlar hakkındaki bilgileri onların öğretmen kimliğinin bir parçası olarak 

değerlendirilmektedir (Van Zoest & Bohl, 2005). Öğretmen kimliğinin bir başka boyutu da duyuşsal 

boyut olarak ifade edilmektedir. Öğretmenlerin matematiğe ve matematik öğretimine yönelik inanış ve 

tutumlarının geliştirdikleri öğretmen kimliklerinde önemli bir yeri bulunmaktadır (Van Putten, Stols, 

& Howie, 2014; Van Zoest & Bohl, 2005). Öğretmen kimliğinin son boyutu olarak da duygusal boyut 

gösterilmektedir. Öğretmenlerin öğretilecek konu alanı ve öğretim esnasında yaşadıkları hakkındaki 

duygularının öğretmen kimliğinin önemli bir bileşeni olduğu vurgulanmaktadır (Reio, 2005; Zembylas 

& Chubbuck, 2015). Tüm bu boyutlar göz önünde bulundurularak bu çalışmada matematik öğretmen 

kimliği öğretmen ve öğretmen adaylarının matematik ve matematik öğretimine yönelik sahip oldukları 

bilgi, inanış ve duyguların bir bütünü olarak tanımlanmaktadır.    
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Alan yazında öğretmen kimliği gelişiminin başlangıcı olarak öğrencilik yıllarındaki tecrübeler 

gösterilmektedir. Bu yıllarda bireyler, istendik ve istendik olmayan öğretmen davranışları konusunda 

kendi öğretmenlerini gözlemleyerek çeşitli şemalar geliştirmektedir (Flores & Day, 2006). Bu 

şemaların, öğretmen eğitim programlarındaki ve öğretmenlik meslek hayatlarındaki tecrübelerini 

etkilediği görülmektedir (Arslan, Haser, & Van Zoest, 2022). Öğretmen kimliği gelişimi açısından en 

önemli dönemlerden birinin de öğretmen eğitim programları olduğu bilinmektedir (Smith, 2006). Bu 

dönem, bireylerin öğrenci olarak girdikleri ama birer öğretmen olarak çıkacakları bir dönem olarak 

öğretmen kimliği gelişiminde önemli bir rol oynamaktadır. Günümüzde matematik öğretmen eğitim 

programlarının genel amacının öğretmen adaylarının matematiğin anlamlı bir şekilde öğretilmesine 

yönelik bilişsel, duyuşsal ve duygusal gelişimlerini desteklemek olduğunu söylemek mümkündür 

(Heyd-Metzuyanim, Tabach, & Nachlieli, 2016). Bu amaç doğrultusunda düzenlenen öğretmen 

eğitimi programlarının etkileri üzerine ise alan yazında farklı bulgulara ulaşmak mümkündür. Bazı 

çalışmalarda, öğretmen eğitim programlarının öğretmen kimliği gelişiminde kısıtlı bir etkisi olduğu 

bulunmuşken (Flores & Day, 2006), bazı çalışmalarda öğretmen kimliği gelişiminde öğretmen eğitimi 

programlarındaki tecrübelerin önemli etkisi görülmüştür (Ma & Singer-Gabella, 2011; Smith, 2006). 

Öğretmen kimliği gelişimi meslek hayatı boyunca da devam etmektedir (Beijaard, Meijer, & Verloop, 

2004). Bu bağlamda, meslek hayatlarındaki tecrübelerin var olan öğretmen kimliğini desteklemekte 

veya değiştirmekte etkili olduğu vurgulanmaktadır (Flores & Day, 2006).  

Öğretmen kimliğinin çok boyutlu yapısı ve gelişiminin de uzun bir periyoda yayılması, bu kavramın 

tüm boyutları ile incelenmesini güçleştirmektedir (Van Zoest & Bohl, 2005). Bu sebeple, bu çalışmada 

matematik öğretmen kimliğinin öğrencilik dönemindeki duygusal boyutu odak noktası olmuştur. 

Bireylerin, öğrencilik hayatlarında matematik derslerinde edindikleri olumlu duygusal tecrübelerin 

matematik öğretmen kimliği gelişimini olumlu yönde, olumsuz tecrübelerin de matematik öğretmen 

kimliği gelişimini olumsuz yönde etkilediği bilinmektedir (Lutovac & Kaasila, 2011). Bu doğrultuda, 

bu çalışmanın amacı matematik öğretmen adaylarının öğrencilik yıllarındaki (ilkokul-ortaokul ve lise) 

matematik derslerindeki duygusal tecrübelerin ve bu tecrübelerin altındaki sebeplerin belirlenmesidir.  

 

Yöntem 

Bu çalışmada elverişli örneklemi yöntemi kullanılarak Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı 2. sınıfında öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarına 

ulaşılmıştır (Fraenkel & Wallen, 2006). Çalışmaya katılım gönüllülük esasına dayanmıştır ve ilgili 

sınıfta öğrenim görmekte olan 60 öğrenciden 50’si katılım göstermiştir. Öğretmen adayları veri 

toplama araçlarında kişisel bilgilerini ortaya çıkaracak herhangi bir bilgi vermemişlerdir. Bu nedenle 

duygusal tecrübelerini herhangi bir etki altında kalmadan açıkladıkları düşünülmektedir. 

Duyguların ortaya konulmasının zorluğu alan yazında vurgulanmış ve bu doğrultuda çeşitli yöntemler 

uygulanmıştır (Pekrun, 2016). Günümüz dünyasında kullanımı oldukça artan emojiler duyguların 

araştırılmasında önemli bir araç haline gelmeye başlamıştır (Jaeger, Vidal, & Ares, 2021; Riordan, 

2017). Bu doğrultuda, bu çalışmada öğretmen adaylarının öğrencilik yıllarındaki duygusal 

tecrübelerinin araştırılmasında emojilerden faydalanılmıştır. Çalışmanın verilerini öğretmen 

adaylarının şu soruya verdikleri cevaplar oluşturmaktadır: “Öğrencilik yıllarındaki (ilkokul, ortaokul 

ve lise) matematik derslerinde genel olarak neler hissettiğinizi emoji ile anlatır mısınız? Bu soru için 

özel bir matematik dersinden ziyade genel olarak matematik derslerinizi düşünmeniz beklenmektedir, 

dilerseniz birden fazla emoji kullanabilirsiniz.”  

Çalışma kapsamında elde edilen verilerin analizi için öncelikle tüm veri seti incelenmiş, sonrasında 

hem emojiler hem de açıklamalar açık kodlama yöntemi kullanarak analiz edilmiştir. Duygu tiplerinin 

belirlenmesinde alan yazında duyguların olumlu ve olumsuz duygular olarak kategorize edilmesi göz 

önünde bulundurulmuştur (Ortony, Clore, & Collins, 1988). Öte yandan, bu duygulara sebep olan 

durumların belirlenmesinde öğretmen adaylarının açıklamalarındaki tekrar eden örüntüler araştırmacı 

tarafından belirlenmiştir.  
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Bulgular 

Çalışmaya katılan ortaokul matematik öğretmen adaylarından 33’ünün (%66) duyguları olumlu 

duygulardan oluşmuştur. Bu gruptaki öğretmen adaylarının sıklıkla kullandığı emojiler Tablo 1 ile 

verilmiştir.  

 

Tablo 1  

Olumlu Duygulara Sahip Öğretmen Adaylarının Kullandıkları Emojiler 

Emoji Açıklaması 

🙂 Gülümseyen yüz 

😀 Neşeli yüz 

😍 Kalp şeklinde gözlerle gülen yüz  

 

Bu grupta öne çıkan kategoriler matematik derslerini sevmek ve kendisini zeki hissetmek olarak 

belirlenmiştir. Matematik derslerini sevdiklerini ifade eden öğretmen adayları matematik derslerinde 

başarılı oldukları için sevdiklerini, matematik derslerinde kendilerini hep mutlu hissettiklerini ve bu 

derslerden keyif aldıklarını ifade etmişlerdir: “Genel olarak matematik derslerini çok severdim, çok 

eğlenirdim. Sorulan problemleri en hızlı çözmek için çaba sarf ederdim. Soruları çözebildikçe 

özgüvenim artardı (K_43).” 

Öte yandan kendisini zeki hissettiklerini ifade eden öğretmen adayları matematik derslerinde sorulan 

soruları yapabildikleri için sınıftaki arkadaşlarından farklılaştıklarını ve bu nedenle kendilerini daha 

zeki hissettiklerini belirtmişlerdir: “Derslerde sorulan soruları ilk çözenlerden olurdum hep. Soruyu 

çözüp kafamı kaldırdığım andan itibaren ilk çözenlerden olduğumu görmek beni mutlu ediyordu ve 

kendimle gurur duyuyordum (K_28).” 

Sadece olumsuz duygularını anlatan grupta ise 6 (%12) öğretmen adayı bulunmuştur. Bu gruptaki 

öğretmen adaylarının sıklıkla kullandığı emojiler Tablo 2 ile verilmiştir.  

 

Tablo 2  

Olumsuz Duygulara Sahip Öğretmen Adaylarının Kullandıkları Emojiler 

Emoji Açıklaması 

🙁 Üzgün yüz 

😭 Çok ağlayan yüz 

😰 Soğuk ter döken endişeli yüz 

 

Bu gruptaki öğretmen adaylarının matematik derslerinde hissettikleri matematik derslerini sevmemek 

olarak kategorize edilmiştir. Bu olumsuz duygunun temelinde ise matematik derslerinde sıkılmak ve 

matematik derslerinde kendisini baskı altında hissetmek öne çıkmıştır: “Açıkçası ben matematiği pek 

sevmezdim hala daha sevmem, hiçbir zaman önde gelen dersim olmadı. Zaten hep çok sıkılırdım 

derslerde hep başka şeylerle uğraşırdım benim için boş derslerdi (K_41).” 
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Öğretmen adaylarından 11’i (%22) ise öğrencilik yıllarında hissettiklerini hem olumlu (matematik 

derslerini sevmek) hem de olumsuz (matematik derslerini sevmemek) olarak açıklamışlardır. Bu 

gruptaki öğretmen adayları Tablo 1 ve Tablo 2 ile örneklendirilen emojileri birlikte kullanarak 

duygularını açıklamışlardır. Farklılaşan duyguların temelinde iki durum olduğu görülmüştür. Bir grup 

öğretmen adayı matematik derslerinde hissettiklerinin okul seviyesine göre değiştiğini ifade etmiştir: 

“Ortaokuldan önce matematikten nefret ediyordum. Daha sonra Esra Hoca ile tanıştım ve her şey 

değişti. Daha sonra matematik öğrenmek için can atıyordum ve böylece ileri derslerimde daha rahat 

matematik öğreniyordum (K_34).” Diğer grup öğretmen adayları ise matematik dersindeki başarı 

durumlarına göre değişen duygular hissettiklerine vurgu yapmışlardır: “Matematik derslerinden genel 

olarak büyük keyif alırdım. İlkokuldan bu anıma kadar matematiğe karşı hep bir merakım olmuştu. 

Özellikle problem ve geometri çözmekten çok hoşlanırdım. Ancak yapamadığımda da büyük hayal 

kırıklığına uğrardım (K_24).”   

 

Tartışma 

Çalışmaya katılan öğretmen adaylarının büyük bir bölümünün öğrencilik yıllarındaki matematik 

derslerine dair sahip oldukları olumlu duygular onların matematik öğretmen kimliği gelişimi açısından 

istendik bir durum olarak yorumlanabilir. Fakat, bu olumlu duyguların temelinde yatan “matematik 

sorularını yapabilmek” sebebinin daha detaylı incelenmesi gerekmektedir. Matematik dersini sadece 

soruların çözüleceği, bunu yapabilenlerin zeki yapamayanların zeki olmayan bireyler olarak 

değerlendirilmesi günümüz matematik öğrenme ve öğretim yaklaşımları ile uyuşmamaktadır. 

Matematik öğretmen kimliklerini bu görüşler temelinde oluşturan öğretmen adayları gelecekteki 

öğrencilerinin öğretmen kimlik gelişimlerini olumsuz yönde etkileyebilir.  

Çalışma bulguları doğrultusunda öğretmen adaylarından bir bölümünün ise öğrencilik yıllarındaki 

matematik derslerine yönelik tamamen olumsuz duyguları olduğu görülmektedir. Bu duyguların 

onların matematik öğretmen kimliği gelişimini olumsuz yönde etkilemesi beklenmektedir (Lutovac & 

Kaasila, 2011). Bunun önüne geçebilmek için bu öğretmen adaylarının öğretmen eğitim 

programlarında belirlenip, olumsuz duygularını olumluya çevirebilmek adına özel çalışmalar 

yapılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Özellikle öğretmen eğitim programındaki öğretim yöntemleri 

dersleri (bkz., Kaasila, Hannula, & Laine, 2012) ve bibliyoterapi gibi çeşitli yöntemler (bkz., Lutovac 

& Kaasila, 2011) ile bu duyguların olumsuz etkilerinden uzaklaşılmasının sağlanması gerekmektedir.  

Hem olumlu hem de olumsuz duygularından bahseden öğretmen adaylarının hikayelerinde ise kendi 

öğretmenlerinin belirgin etkisi göze çarpmaktadır. Bu durum öğretmen adaylarına fark ettirilerek 

kendilerinin meslek hayatlarında öğrencileri için ne kadar önemli bir role sahip olacakları 

hissettirilmelidir. Böylelikle öğretmen adaylarının gelecekteki öğrencilerinin matematik öğretmen 

kimlik gelişimine sağlıklı bir şekilde başlaması sağlanabilir.    

Bu çalışmanın sınırlılıklarının ortadan kaldırıldığı ileri çalışmalar matematik eğitimi alan yazınına 

önemli katkılar sunabilir. Örneğin, katılımcı sayısının artırılıp farklılaştırıldığı (farklı sınıf seviyeleri, 

farklı öğretmen eğitim programları gibi) çalışmalar matematik öğretmen kimliğinin duygusal boyutuna 

yönelik daha detaylı karşılaştırmalar yapılmasına imkân verebilir. Ayrıca, bu çalışmada öğretmen 

adaylarının matematik derslerindeki genel duygularına odaklanılmıştır. İleri çalışmalarda, öğretmen 

adaylarının matematik derslerinde yaşadıkları özel olaylar ve onlar üzerindeki duygusal etkileri daha 

detaylı bir biçimde araştırılabilir. Bu gibi çalışmaların bulguları, öğrencilerde olumlu ve olumsuz 

duyguları tetikleyen öğretmen davranışların belirlenmesinde ve bu doğrultuda öğretmen adaylarının 

bilgilendirilmesinde kullanılabilir.        

Özetle, bu çalışma matematik öğretmen adaylarının öğretmen eğitim programlarına geldiklerinde 

oldukça farklılaşan öğrencilik tecrübelerine sahip olduğunu göstermektedir. Bu duyguların belirlenip 

duygu türlerine göre öğretmen eğitim programında çeşitli uygulamalar ile matematik öğretmen kimliği 

gelişimi desteklenmelidir.   
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The development of teacher identity that shapes professional life begins in the studentship years of 

individuals (Flores & Day, 2006). In this study, it is focused on the emotional dimension of the 

construct of mathematics teacher identity, which has cognitive, affective, and emotional dimensions 

(Beauchamp & Thomas, 2009). In this direction, preservice teachers, who are studying in the 2nd year 

of the Elementary Education Mathematics Teaching Program at Burdur Mehmet Akif Ersoy 

University, were asked to explain their emotions experienced in the mathematics lessons in the 

primary, secondary and high school years, using emoji(s). Thus, it is aimed to explore the emotional 

dimension of studentship experiences, which are quite effective in the development of teacher identity. 

Participation in the study was on a voluntary basis and 50 out of 60 students studying in the relevant 

class participated in the study. 

 

The emotions of 33 (66%) preservice middle school mathematics teachers were positive emotions. The 

prominent categories in this group were determined as liking mathematics lessons and feeling smart. 

The preservice teachers who stated that they like mathematics lessons stated that they like 

mathematics lessons because they are successful, they always feel happy in mathematics lessons, and 

they enjoy these lessons: "In general, I loved mathematics lessons. I had a lot of fun. I would make an 

effort to solve the problems asked as quickly as possible. As I could solve the questions, my 

confidence would increase (P_43)." On the other hand, the preservice teachers who stated that they felt 

smart stated that they differed from their classmates because they could answer the questions asked in 

mathematics lessons, and therefore they felt more intelligent: "I was always one of the first to solve the 

questions asked in the lessons. Seeing that made me happy and I was proud of myself (P_28)." There 

were 6 (12%) preservice teachers in the group describing only their negative emotions. The emotions 

of preservice teachers in this group in mathematics lessons were categorized as not liking mathematics 

lessons. Being bored in mathematics lessons and feeling under pressure in mathematics lessons came 

to the fore for these negative situations: "Obviously, I didn't like mathematics very much. I still don't. 

It was never my leading subject. Anyway, I was always bored, I was always busy with other things; it 

was empty lessons for me (P_41)." Eleven of the preservice teachers (22%) stated that their emotions 

were both positive (liking the mathematics lessons) and negative (not liking the mathematics lessons). 

It has been revealed that there were two conditions of differing emotions. One group of preservice 

teachers stated that their emotions in mathematics lessons varied according to the school level: "Before 

secondary school, I hated mathematics. Later, I met Teacher Esra, and everything changed. Later, I 

was eager to learn mathematics, and thus I was able to learn mathematics more easily in my advanced 

courses (P_34)." The other group of preservice teachers emphasized that they felt different emotions 

depending on their success in mathematics: "I generally enjoyed mathematics lessons. I have always 

had a passion for mathematics, from primary school to this moment. I especially enjoyed solving 

problems and geometry. However, I would be very disappointed when I couldn't (P_24)". 

 

In terms of the development of teacher identity, the emotions of a significant portion of preservice 

teachers could be considered positively. However, at the same time, the reason for these positive 

emotions, "being able to do math questions", should be examined in more detail. Considering that only 

the questions will be solved in the mathematics lesson, and those who cannot do it are considered non-

intelligent individuals, this is not compatible with contemporary mathematics learning and teaching 

approaches. The development of mathematics teacher identity of preservice teachers who have 

completely negative emotions will be negatively affected by this situation. To prevent this, 

intervention studies should be carried out to identify and target these teacher candidates in teacher 

education programs to turn their negative feelings into positive ones. 

Keywords: Emotions, Mathematics, Preservice Teachers, Mathematics Teacher Identity, Emoji. 
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Kağıt ve karton üretimlerinde dolgu minerallerinin kullanım oranları gerek maliyet gerekse istenilen 

özelliklerin sağlanması açısından gün geçtikçe artış göstermektedir. Bu çalışmada, oluklu mukavva 

sektöründe kullanılan fluting kağıdı üretiminde kesafetin dolgu tutunumu üzerine etkileri 

araştırılmıştır. Dolgu maddesi olarak kağıt üretiminde en yaygın kullanılan kalsiyum karbonat 

(CaCO3) ve talk mineralleri kullanılmıştır. Fluting kağıdı üretiminde kesafet dışındaki tüm 

parametreler (dolgu maddesi miktarı, sıcaklık, lif miktarı, karışım hızı ve süresi vb.) sabit tutulmuştur. 

Fluting kağıdı üretiminde her bir dolgu maddesi kağıt hamuru bünyesine beş farklı kesafette (%0.25, 

0.50, 1.00, 2.00 ve 2.50) katılmıştır. 100 gramajında (g/m2) üretilen fluting kağıtlarının dolgu içerikleri 

tespit edilmiştir. Aynı zamanda CaCO3 ve talk minerallerinin tutunma, mekanik ve optik özellikleri de 

belirlenerek birbirleri ile karşılaştırma yapılmıştır. Her iki dolgu maddesinin tutunum oranları kesafet 

oranları arttıkça azalış göstermiştir. Üretim sırasında %0.25 kesafette katılan CaCO3 ve talk 

minerallerinin tutunum oranları sırasıyla %12.7 ve %11.6 iken bu oranlar %2.50 kesafet için %7.80 ve 

%7.61 olarak tespit edilmiştir. Bu veriler doğrultusunda CaCO3 mineralinin talk mineraline göre 

fluting kağıdı üretiminde tutunum oranının %9.48 daha yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Kesafetin 

mekanik ve optik özellikler üzerine etkileri dolgu tutunumuna bağlı olduğu için üretim kesafetinin 

artması ile tutunan dolgu mineral oranı azalmakta ve paralel olarak mekanik özellikler artış, optik 

özellikler düşüş göstermektedir. CaCO3 ve talk mineralleri karşılaştırıldığında mekanik özellikler 

üzerine benzer etki gösterirlerken optik özellikler üzerine CaCO3 mineralinin daha etkili olduğu tespit 

edilmiştir. Sonuç olarak, fluting kağıdı üretiminde kesafet oranının artması kullanılan dolgu 

maddelerinin tutunumunu olumsuz etkilerken, CaCO3 mineralinin tutunumunun talk mineraline 

nazaran daha iyi olduğu belirlenmiştir. Aynı zamanda, CaCO3 mineralinin kullanımı ile elde edilen 

optik özellikler üzerine talk mineraline nazaran daha yüksek çıkmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Kesafet, fluting kağıdı, tutunum, kalsiyum karbonat, talk. 
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The usage rates of filler minerals in paper and board production are increasing day by day in terms of 

cost and providing the desired properties. In this study, the effects of consistency on filler retention in 

fluting paper production used in the corrugated board industry were investigated. Calcium carbonate 

(CaCO3) and talc minerals, which are most commonly used in papermaking, were used as fillers. All 

parameters (amount of filler, temperature, fiber amount, mixing speed and time, etc.) were kept 

constant except for the consistency during the production of fluting paper. When producing fluting 

paper, each filler was added to the pulp in five different consistencies (0.25%, 0.50%, 1.00%, 2.00% 

and 2.50%). The filler contents of fluting papers produced in 100 grammages (g/m2) were determined. 

In addition, retention, mechanical and optical properties of CaCO3 and talc minerals were determined 

and compared. The retention rates of both fillers decreased with increasing consistency ratios. While 

the retention rates of CaCO3 and talc minerals added at a concentration of 0.25% during production 

were 12.7% and 11.6%, respectively, these rates were 7.80% and 7.61% for a concentration of 2.50%. 

Consistent with this data, the retention rate of the CaCO3 mineral in fluting papermaking is estimated 

to be 9.48% higher than that of the talc mineral. Since the effects of consistency on mechanical and 

optical properties depend on filler retention, as production consistency increases, the amount of filler 

mineral decreases, in parallel mechanical properties increase and optical properties decrease. When 

comparing CaCO3 and talc minerals, it was found that while they have similar effects on mechanical 

properties, the CaCO3 mineral is more effective on optical properties. As a result, it was found that the 

retention of the CaCO3 mineral is better than that of the talc mineral, while increasing the consistency 

in fluting papermaking has a negative impact on the retention of the fillers. The optical properties of 

CaCO3-filled fluting papers were higher than those of talc-filled talc mineral. 

Keywords: Consistency, fluting paper, retention, calcium carbonate, talc. 

 

GİRİŞ 

Kağıt üreticileri ister kültürel ister endüstriyel kağıt üretiminde olsun, selüloz ve lif kaynaklı 

maliyetleri düşürmek için alternatif ürünler arayışına girmişlerdir. Lifsel maddelere kıyasla çok daha 

ucuz olduğundan ve lifsel hammaddeye oranla daha hızlı kuruma sağlayarak üretim artışına yardımcı 

olduğundan dolayı dolgu maddeleri bahsedilen alternatif ürünler arasında ilk sırada yer almaktadır. 

(Zhang vd., 2013; Lourenço vd., 2019; Dafchahi vd., 2021; Sözbı̇r ve Çı̇çekler, 2022). Birçok 

inorganik madde kağıt üretiminde dolgu ve kuşeleme minerali olarak iki farklı amaçla 

kullanılmaktadır. Bazıları sadece dolgu maddesi veya kuşelemede kullanılırken bazıları ise her iki 

alanda da birlikte kullanılmaktadır (Beazley, 1991; Karademı̇r vd., 2013). Dolgu maddeleri, üretim 

maliyetini düşürmesinin yanında üretilen kağıdın bazı optik ve yüzey özelliklerini de iyileştirmektedir. 

Ancak, lifsel yapıda olmadıkları için kağıt üretimi sırasında lif-lif bağlarını zayıflatıp oluşacak bağ 

sayısını azaltarak mukavemet özelliklerini olumsuz yönde etkilemektedir (Gill, 1995).  

Kağıt hamuru üretiminde dünya genelinde hammadde olarak odun, yıllık bitki ve atık kağıt 

kullanılmakta olup bunlardan atık kağıtlar fiyat olarak en uygun hammaddedir (Kazi, 2018). Bu 

nedenle, dünyada üretilen kağıt hamurunun neredeyse yarısı atık kağıtların geri dönüştürülmesiyle 

elde edilmektedir. Atık kağıtların geri dönüştürülmesi sırasında harcanan enerji odun ya da yıllık 

bitkilerden kağıt hamuru üretiminde harcanan enerjinin neredeyse yarısı kadardır (Shang vd., 2021). 

Bu nedenle, enerji maaliyetlerinin yüksek olduğu ülkelerde hammadde olarak atık kağıdın kullanım 

oranı oldukça yüksektir.  

Son zamanlarda dünya genelinde oluşan küresel ekonomik krizlerden dolayı özellikle kağıt sektöründe 

hammadde fiyatları artış göstermiştir. Özellikle odun ve yıllık bitkilerden üretilen kağıt hamurunu 

ithal eden ülkelerde atık kağıtların fiyatları da artış göstermiştir. Bu nedenle artık atık kağıttan kağıt 

üretimi gerçekleştiren firmalar maliyeti düşürmek için dolgu maddesi kullanımı üzerine 

yoğunlaşmışlardır. Ancak, daha öncede bahsedildiği üzere dolgu maddesi kullanımı kağıtların 

mukavemet özelliklerini olumsuz etkilemekte olup bunun yanı sıra atık kağıt geri dönüşümünde 

liflerde meydana gelen kalıcı hasarlar (gevrekleşme, kısalma, şişme kabiliyetini kaybetme vb.) kağıt 
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direnç özelliklerini düşürmektedir. Bundan dolayı atık kağıtlardan yeniden kağıt üretme işlemlerinde 

üretilecek kağıtta istenilen özellikleri karşılayacak uygun atık kağıt türleri kullanılmaktadır.  

Atık kağıdı hammadde olarak kullanan birçok kağıt üreticileri genel olarak oluklu mukavva kağıtları 

üretmektedir. Bunun başlıca nedenleri arasında, ek maliyet oluşturacak mürekkep giderme, ağartma 

vb. işlemlerin yapılamamasıdır (Rahman vd., 2014; Su vd., 2017; Tsatsis vd., 2017; Li vd., 2020). 

Oluklu mukavva kağıtları genel olarak liner (örtü) ve ondüle (dalga, oluk) kağıtlarıdır. Liner kağıtları 

oluklu mukavva üretiminde iç ve dış yüzeylerde kullanılırken mukavemetin arandığı kağıt 

türlerindendir. Ondüle kağıtları ise genel olarak oluklu mukavvanın orta kısmında bulunan ve oluk 

şeklinde olan kağıtlardır (Dimitrov ve Heydenrych, 2009; Watkins, 2012). Bu kağıtlarda mukavemet 

fazla aranmamakla birlikte en çok tercih edilen kağıt fluting kağıdıdır. Fluting kağıtları %100 atık 

kağıtların geri dönüştürülmesi ile üretilen mukavemet özellikleri liner kağıtlara nazaran daha düşüktür.  

Kağıt üretim işletmelerinin dolgu kullanım verimini arttırmak amacıyla uygun dozajlama noktasının 

bulunması verimlilik ve maliyet açısından önemlidir. İşletme koşullarında üretilmekte olan kağıt 

hamuru pulperlerden sonra çeşitli temizleme kademelerinden geçirilir. Dolgu beslemeleri işletmelerde 

genellikle makine bütelerinde gerçekleşir. Bu çalışmanın önemi fluting kağıdı üretiminde dolgu 

maddesi kullanımının en uygun şartlarının belirlenmesi amacıyla kesafet durumu yönünden 

incelenmesidir. Dolgu kullanımının çok yaygın olduğu literatürde aynı özelliklere sahip hamura farklı 

oranlarda dolgu eklenmesi durumu incelenirken, farklı değerlere sahip hamur kesafetinin dolgu 

tutunumuna etkisinin incelenmesi üzerine araştırmalar yok denecek kadar azdır. Bu çalışmada kağıt 

endüstrisinde yaygın olarak kullanılan kalsiyum karbonat (CaCO3) ve talk dolgu maddelerinin farklı 

kesafetlerdeki tutunum oranları ve fluting kağıtların mekanik ve optik özellikleri üzerine etkileri 

araştırılmıştır.  

 

MATERYAL VE YÖNTEM 

Materyal 

Bu çalışmada; fluting kağıdı üretiminde hammadde olarak eski oluklu mukavva (EOM) kağıtların geri 

dönüştürülmesi ile elde edilmiş kağıt hamurları, dolgu maddesi olarak ise kağıt endüstrisinde yaygın 

olarak kullanılan CaCO3 (kalsiyum karbonat) ve talk mineralleri kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan 

atık kağıtlar ve dolgu maddeleri Kahramanmaraş Kağıt fabrikasından temin edilmiştir. 

Kağıt Hamurun Hazırlanması 

Atık kağıt sahasından temin edilen EOM kağıtları laboratuvar tipi disintegratörde %4 kesafette geri 

dönüştürülerek kağıt hamuru haline getirilmiştir. Daha sonra elde edilen kağıt hamurlarına laboratuvar 

tipi Hollander dövme cihazında 35±2 SR° serbestlik derecesi elde edilene kadar kademeli bir şekilde 

dövme işlemi uygulanmıştır. Dövülmüş kağıt hamurlarının rutubetleri belirlenerek fluting kağıdı 

üretiminde kullanılmak üzere ağzı kapalı polietilen poşetler içerisinde +4 °C depolanmıştır.  

Dolgu Maddelerinin Hazırlanması ve Kağıt Üretimi 

Ticari olarak temin edilen CaCO3 ve talk dolgu mineralleri standart kullanımının sağlanabilmesi 

amacıyla elenmiş olup 100 mesh elekten geçen ve 200 mesh elek üzerinde kalan dolgu maddeleri 

fluting kağıdı üretiminde kullanılmıştır. Elenmiş dolgu maddeleri kağıt bünyesine verilmeden önce 

%20 kuru madde olacak şekilde çeşme suyu ile süspansiyon haline getirilmiş ve homojen karışım 

sağlanana kadar manyetik karıştırıcı altında belirli bir süre karıştırılmıştır. Dolgu maddeleri kağıt 

hamurunun ağırlığına oranla %15 olacak şekilde bünyeden eklenti yöntemiyle uygulanmıştır. 

Kesafetin dolgu tutunumu miktarına etkisini belirlemek için tüm kağıt üretiminde eşit miktarda dolgu 

maddesi eklenmiştir.  

Dolgu maddelerinin üretim sırasında lif süspansiyonun katılım kesafet oranları %0.25, 0.50, 1.00, 

1.50, 2.00 ve 2.50 olarak ayarlanmıştır. Farklı kesafetlerde hazırlanan lif-dolgu süspansiyonları ISO 

5269-2 standardına göre yarı otomatik Rapid Köthen kağıt makinesinde 100 gramajında (g/m2) fluting 

kağıtları üretilmiştir (Şekil 1). Her denemeden 10 adet test kağıdı üretilmiş olup 24 saat boyunca 25°C 

ve %50 bağıl nemde (ISO 187) kondisyonlanmıştır. Kondisyonlanan fluting kağıtlarında tutunan dolgu 
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maddesi miktarını belirlemek için kül tayini ISO 1762 standardına göre yapılmıştır. Ayrıca, kullanılan 

dolgu maddelerinin fluting kağıtların bazı mekanik ve optik özellikleri üzerine etkilerini belirlemek 

için kopma (ISO 1924-2) ve patlama (ISO 2758) mukavemetleri ile beyazlık (ISO 11475) ve parlaklık 

(ISO 2470-1) değerleri belirlenmiştir. 

 

Şekil 19 :Dolgu maddelerinin hazırlanması ve fluting kağıt üretim şeması 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Sabit dolgu maddesi (%15) verilerek kesafetin değiştirildiği fluting kağıdı üretiminde kağıtların kül 

içeriği ve tutunan dolgu madde miktarları aşağıda Tablo 1’de verilmiştir.  

Tablo 1 : Fluting kağıtların kül ve dolgu tutunum oranları 

Kesafet (%) 

Kül Oranı  

(%) 
Dolgu Tutunum Oranı (%) 

CaCO3 Talk CaCO3 Talk 

Dolgusuz 12.6 0.00 

0.25 25.3 24.2 12.7 11.6 

0.50 24.7 22.3 12.1 9.71 

1.00 20.3 22.8 7.68 10.2 

1.50 20.2 20.7 7.62 8.07 

2.00 21.2 19.9 8.60 7.39 

2.50 20.4 20.2 7.80 7.61 

Tablo 1 incelendiğinde, kullanılan dolgu maddelerinin en fazla tutunumu %0.25 kesafette katıldığı 

deneyden üretilen fluting kağıtlarında gözlemlenmiştir. Ayrıca, dolgu maddesi katılımında kesafet 

arttıkça tutunum miktarının azaldığı tespit edilmiştir. Dolgu maddesinin ilk geçişte tutunma özelliği 

azaldığında, beyaz su kesafeti artmakta ve kağıt kül içeriği ve temel ağırlığı azalmaktadır (Cho vd., 

2007). Üretilen kağıtlarda en fazla dolgu tutunumu CaCO3 minerali kullanılarak elde edilmiştir. 

Kesafetin %0.25 olduğu üretimde eşit miktarda kullanılan CaCO3 ve talk mineralleri 

karşılaştırıldığında CaCO3, talk mineraline göre %9.5 daha fazla tutunum sağlamıştır. İyi bir dolgu 

maddesi homojen parçacık dağılımına, kağıt içerisindeki yüksek tutunuma, düşük yoğunluğa, 

kimyasal reaktivitesinin olmamasına, düşük aşınıma ve düşük maliyete sahip olmalıdır (Kim vd., 
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2012). Kağıt endüstrisinde önemli rol oynayan bir pigment olan CaCO3 özellikle dolgu maddesi olarak 

kullanıldığında sağlamış olduğu tutunum ve düşük maliyeti bu endüstri için onu vazgeçilmez 

kılmaktadır. Ancak Tablo 1 incelendiğinde %1.00 ve %1.50 kesafette yapılan üretimde talk 

mineralinin CaCO3 mineraline göre daha fazla tutulduğu görülmektedir. Bunun nedeninin talk 

mineralinin CaCO3 mineraline nazaran daha kaba yapıda olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir 

(Anjikar, 2013). 

Fluting kağıtların bazı mekanik özelliklerine kesafet ve dolgu maddelerinin etkisi aşağıda Şekil 2’de 

gösterilmiştir. Genel olarak tutunan dolgu maddesi miktarındaki artışlara paralel olarak mekanik 

özelliklerde düşüşler meydana gelmiştir. Bunun başlıca nedenlerinden birisi dolgu maddelerinin lifler 

arasına girerek lif-lif bağ oluşumunu engellemesidir ( Gill, 1995; Kim vd., 2012; Karademı̇r vd., 2013; 

Dafchahi vd., 2021;; Sözbı̇r ve Çı̇çekler, 2022).  

  

Şekil 20 : Kesafetin ve dolgu maddelerinin fluting kağıtların mekanik özellikleri üzerine etkisi 

Selüloz liflerine dolgu maddesi eklenmesinin bazı yan etkilere yol açtığını bu yan etkilerin kağıt 

mukavemetinin azalması ve verimsiz dolgu tutunumu olduğunu ve bu durumun araştırmacıların temel 

sorunlarından biri olduğunu bildirmişlerdir ( Shen vd., 2009; Huang vd., 2018). Şekil 2’de kontrol 

deneylerinde kopma mukavemet özelliklerinin dolgulu deneylere göre daha yüksek olduğu açıkça 

görülmektedir. Düşük kesafetlerde kopma mukavemet değerleri daha düşük gelmiş olması çalışmanın 

amacına uygun olarak dolgu tutunum miktarlarında daha fazla tutunum gerçekleştiği görülmektedir. 

Aşağıda Şekil 3’te ise fluting kağıtların bazı optik özellikleri verilmiştir. Kağıt üretiminde kullanılan 

dolgu maddelerinin genel olarak parlaklık ve beyazlık gibi bazı optik özellikleri selüloz liflerine 

nazaran daha yüksektir. Kağıt yapımında mineral dolgu maddeleri kullanmanın literatürde tanınan ve 

açıklanan bazı faydaları bulunmaktadır. Bunlar özellikle baskı ve yazı tabı kağıtları üretimlerinde 

oldukça fazladır ( Lin vd., 2006; He vd., 2016; Mousavipazhouh vd., 2018; Song vd., 2018; Fortună 

vd., 2020). 

  

Şekil 21 : Kesafetin ve dolgu maddelerinin fluting kağıtların optik özellikleri üzerine etkisi 
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Fluting kağıt üretiminde dolgu tutunumundaki artışlara paralel olarak optik özelliklerde iyileşmelerin 

olduğu Şekil 3’te açıkça görülmektedir. Burada liflerin daha ucuz bir malzeme ile kısmi değiştirilmesi 

ve kağıt optik özelliklerinin iyileştirilmesi, ayrıca yüzey düzgünlüğü, pürüzsüzlük gibi özellikleri 

iyileştirmektedir. Bu nedenle, kağıt dolgu içeriğinin arttırılmasında kağıt endüstrisi için büyük ilgi 

oluşmaktadır. Ancak dolgu kullanımının mineral dolgu varlığının lif-lif bağlanması, kağıt mukavemet 

özellikleri, tozlanma ve devir daim suyundaki beyaz sularda dezavantajlarının üstesinden gelmek de 

çok önemlidir (Raymond vd., 2004; Shen vd., 2008; Shen vd., 2009). 

 

SONUÇLAR 

Bu çalışma, fluting kağıdı üretiminde dolgu kullanımını ve üretim kesafetinin dolgu tutunumu üzerine 

etkilerini araştırmayı amaçlamıştır. Aynı zamanda dolgu maddesi olarak kağıt endüstrisinde yaygın 

olarak kullanılan kalsiyum karbonat (CaCO3) ve talk mineralleri kullanılarak tutunuma ve bazı 

mekanik ve optik özelliklerine etkileri ayrıca incelenmiştir. Bulgular, fluting kağıdı üretiminde düşük 

kesafette dolgu katılımının tutunum oranını oldukça etkilediğini göstermiş olum %0.25 kesafette 

CaCO3 tutunumu %12.7; talk tutunumu %11.6 iken yüksek kesafette (%2.50) tutunum oranları 

sırasıyla %7.80 ve % 7.61 olarak tespit edilmiştir. Çalışmada düşük kesafette CaCO3 mineral 

tutunumu talk mineraline göre daha yüksekken %1.00 ve %1.50 kesafette katılım yapıldığından talk 

minerali CaCO3 mineraline göre daha fazla tutunmuştur. Bu araştırmanın sonuçları, fluting kağıtlarının 

üretiminde dolgu tutunum oranının artırılması için düşük kesafette CaCO3, yüksek kesafette ise talk 

kullanılabileceğini göstermektedir. Doğal olarak dolgu mineralleri lif-lif yapma potansiyelini 

düşürdüğü için mekanik özellikler olumsuz; kırılma indisleri, beyazlık ve parlaklık özellikleri selüloz 

lifinden daha yüksek olduğu için optik özellikleri olumlu etkilemiştir. Üretilen kağıtlarda mekanik 

özellikler önemliyse talk, optik özellikler önemliyse CaCO3 dolgu maddeleri tercih edilebilir. 
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ABSTRACT 

The Carica papaya is a member of the Caricaceae family and is native to southern Mexico. Papaya 

plant parts, including the fruit body, blossoms, seeds, flowers, and peel, can all be used medicinally. 

Numerous scientific studies have been carried out to assess the biological activity of papaya fruit peel, 

which is thought of as a waste product. Secondary metabolites are frequently utilised for entertainment 

and stimulation, and the majority of medications are based on the chemical structures of plants. Using 

a Soxhlet apparatus, the dried powder of the peel was successively extracted using several solvents 

based on their polarities, including hexane (non-polar), acetone (polar & non-polar), and distilled 

water (polar). In a 100 ml conical flask, the 5g of dried powder was percolated with solvents of varied 

polarities. The solvent underwent a 48-hour percolation process before being filtered via Whattman 

No. 41 filter paper. The same procedure was carried out with each solvent. The examination of 

carbohydrates, tannins, saponins, flavonoids, alkaloids, quinones, glycosides, terpenoids, steroids, 

phenols, and anthraquinones were performed as part of the phytochemical screening. The samples' 

solvent extracts showed that saponins, flavanoids, alkaloids, terpenoids, carbohydrates, quinines, and 

steroids were present. Depending on the polarity of the phytochemicals, various solvents revealed the 

existence of various phytochemicals. Overall, the findings demonstrated that the aqueous extract was 

superior to the others since it included the majority of the metabolites from the samples. To determine 

the presence of particular metabolites, the extracts were also examined using UV, FT-IR, and GC-MS. 

According to the results of the analysis, the extracts contain metabolites that are highly valuable as 

drugs or medicines. It can be utilised in preclinical and animal clinical studies of biologically active 

plant extract employing various solvents to assess the medicinal validity of the extracted component. 

Therefore, these research findings may be used to generate medicines for a wide range of diseases. 

Keywords: Phytochemicals; Carica papaya; UV; FT-IR; GC-MS; Metabolites; Medicinal value. 

 

INTRODUCTION: 

Carica papaya is a member of the Caricaceae family that originates in Mexico's southern region. 

It is currently found throughout the tropical world. All parts of the papaya plant, including the fruit 

flesh, blooms, seeds, flowers, and peel, can be used as medicine. Several scientific studies have been 

carried out to assess the biological activities of papaya fruit peel, which is considered a waste product 

[1]. 

Plant-based medicines continue to play an essential part in the healthcare business, despite the 

fast advancement of modern medicine [2]. Plant secondary metabolites are utilized to make high-value 

synthetic molecules including medicines, cosmetics, and nutraceuticals. Beneficial therapeutic effects 

occur from the mixture of secondary compounds found in the plants. Alkaloids, steroids, tannins, 

flavonoids, and phenolic compounds are the most important bioactive chemicals. [3].   

Medicinal plants can be a source of new antibacterial chemicals [4]. The growth response of 

diverse bacteria to plant extract can be used to measure plant antimicrobial activity. Because bioactive 

chemicals such as glycosides, saponins, flavonoids, and alkaloids are present in plants, they have 

antibacterial activity [5].  

The secondary metabolites or phytochemicals that occur in plants include protease inhibitors, 

lectins, alkaloids , non-protein amino acid, cyanogenic glycosides , saponins, tannins. These 
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compounds are involved in defense against herbivores and pathogens, regulation of symbiosis, control 

of seed germination, and chemical inhibition of competing plant species and therefore are an integral 

part of the interactions of species in plant and animal communities and adaption of plants to their 

environments [6].      

The present study aims in the investigation of Phytochemical constituents of different solvent 

extracts of papaya peel, To Characterize the secondary metabolites present in different solvent extracts 

and to analyze the biological activities of secondary metabolites. 

      

 

MATERIALS AND METHODS: 

Collection and authentication of plant: 

C. papaya fruit was purchased from Koyambedu market, Chennai, India, and authenticated. The 

peels were physically removed from the rest of the mixture and dried for one day at room temperature 

at 32°C. The dried peel was ground into powder. 

 

Sequential extraction:  

 The dried powder of the peel was extracted consecutively using the Soxhlet apparatus with 

several solvents based on their polarities, such as hexane (non-polar), acetone (polar & non-polar), and 

distilled water (polar). In a 100 ml conical flask, a dry powder weighing 5g was percolated with 

liquids of various polarities. The solvent was filtered through Whattman No.41 filter paper after a 48-

hour percolation period. This procedure was carried out for each of the solvents. 

Qualitative phytochemical analysis: 

 Standard methods of analysis for carbohydrates, tannins, saponins, flavonoids, alkaloids, 

quinones, glycosides, terpenoids, steroids, phenols, and anthraquinones were used in the 

phytochemical screening [7]. 

Test for carbohydrates: 

  1 mL Molisch's reagent and a few drops of strong sulfuric acid were added to the 2 mL peel 

extract. Carbohydrates are indicated by the presence of a purple or reddish tint. 

Test for tannins: 

2 ml of 5 percent ferric chloride was added to 1 ml of peel extract. The presence of tannins is 

indicated by the formation of dark blue or greenish-black. 

Test for saponins: 

 2 ml peel extract was mixed with 2 ml distilled water in a graduated cylinder and shaken for 15 

minutes lengthwise. The presence of saponins is indicated by the formation of a 1 cm layer of foam. 

Test for flavonoids: 

 1 ml of 2N sodium hydroxide was added to 2 ml of peel extract. The presence of flavonoids is 

indicated by the presence of yellow color. 

Test for alkaloids: 

2 mL strong hydrochloric acid was added to the 2 mL peel extract. A few drops of Mayer's 

reagent were added after that. The presence of alkaloids is indicated by the presence of green or white 

precipitate. 
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Test for quinones: 

1 mL concentrated sulfuric acid was applied to 1 mL peel extract. The presence of quinones is 

indicated by the formation of red color. 

Test for glycosides: 

2 mL peel extract, 3 mL chloroform, and 10% ammonia solution were added to the 2 mL peel 

extract. The presence of glycosides is indicated by the formation of a pink tint. 

Test for terpenoids: 

2 ml chloroform was added to 0.5 ml peel extract, then strong sulfuric acid was carefully added. 

The presence of terpenoids is shown by the formation of a red-brown tint at the interface. 

Test for phenols: 

2 mL distilled water, followed by a few drops of 10% ferric chloride, was added to 1 mL peel 

extract. The presence of phenols is indicated by the formation of a blue or green tint. 

Tests for steroids: 

 An equivalent volume of chloroform is added to 1 ml of peel extract, followed by a few drops of 

strong sulfuric acid; the presence of a brown ring shows the presence of steroids. 

Tests for anthraquinones: 

A few drops of 10% ammonia solution were added to 1 mL of peel extract; the formation of a 

pink color precipitate shows the presence of anthraquinones. 

CHARACTERIZATION OF EXTRACTS: 

The plant extracts were characterized using UV- VIS, FT-IR, and GC-MS spectroscopic analysis. The 

crude samples' infrared spectra were recorded in order to detect various functional groups responsible 

for biological activities. The extracts' perfectly dried powder/paste was placed on the sample chamber 

of an FT-IR spectrophotometer, and the spectra were recorded in the 4000-400 cm-1 range. Important 

absorption frequencies in the functional group and fingerprint regions of the spectra were recorded. 

GC – MS technique analyzed various rudimentary extracts of the seed samples. It has determined the 

chemical composition of the crude extracts. Analysis of GC-MS was performed on a GC Clarus 500 

Perkin Elmer device comprising an AOC-20i autosampler and an interfaced gas chromatograph with a 

mass spectrometer (GC-MS) instrument. 

RESULT AND DISCUSSION: 

Qualitative phytochemical analysis: 

   We looked into the different solvent extracts of powdered papaya peel samples. Saponins, 

flavonoids, alkaloids, terpenoids, carbohydrates, quinines, and steroids were discovered in the samples 

using the solvents used for the analysis. Depending on the polarity of the phytochemicals, different 

solvents indicated their existence. Overall, the aqueous extract was determined to be superior to the 

others since it revealed the existence of the majority of the metabolites from the samples. (Table 1). 

COMPOUNDS AQUEOUS HEXANE ACETONE 

CARBOHYDRATES  

⁺⁺⁺ 

 

⁺⁺⁺ 

 

⁺⁺⁺ 

 

TANNINS 

 

⁻⁻⁻ 

 

⁻⁻⁻ 

 

⁻⁻⁻ 
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Table 1   Phytochemical analysis of different solvent extracts of papaya peel 

 

COMPOUND ANALYSIS OF DIFFERENT SOLVENT EXTRACTS: 

COMPOUND INTERPRETATION OF AQUEOUS EXTRACT (MD) 

UV SPECTRAL ANALYSIS 

       The absorption maxima in the UV spectra were detected at 431 nm, 392 nm, 301 nm, and 244 nm, 

with absorbances of 1.545, 1.683, 2.127, and 2.067, respectively. The absorption was discovered in the 

visible zone as well as the fingerprint region. (Fig 1) 

Fig 1  UV spectral analysis of Aqueous extract 

FT- IR ANALYSIS  

SAPONINS ⁺⁺⁺ ⁻⁻⁻ ⁻⁻⁻ 

 

FLAVANOIDS 

 

⁺⁺⁺ 

 

⁻⁻⁻ 

 

⁺⁺⁺ 

 

ALKALOIDS 

⁻⁻⁻ ⁻⁻⁻ ⁻⁻⁻ 

 

QUINONES 

 

⁺⁺⁺ 

 

⁺⁺⁺ 

 

⁺⁺⁺ 

 

GLYCOSIDES 

 

⁻⁻⁻ 

 

⁻⁻⁻ 

 

⁻⁻⁻ 

 

TERPENOIDS 

 

⁺⁺⁺ 

 

⁺⁺⁺ 

 

⁺⁺⁺ 

 

PHENOLS 

 

⁻⁻⁻ 

 

⁻⁻⁻ 

 

⁻⁻⁻ 

 

STEROIDS 

 

⁻⁻⁻ 

 

⁺⁺⁺ 

 

⁻⁻⁻ 

 

ANTHRAQUINONES 

 

⁻⁻⁻ 

 

⁻⁻⁻ 

 

⁻⁻⁻ 
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       Numerous absorptions can be seen in the FT-IR spectra, both in the fingerprint and in the 

functional group region. Peaks at 3853, 3769, and 3341 confirm the presence of the –OH group. The 

SP3 hybridized –CH system is responsible for the peak at 2338 and 2126. Peaks at 1636, 1404, and 

1127 are attributed to a conjugated system of either aliphatic or aromatic groups, as seen by the peak at 

1127 and 1083. (Fig 2). 

Fig 2  FT-IR Spectral analysis of an aqueous extract 

GC MS SPECTRAL ANALYSIS 

The active principles, along with their retention time (RT), molecular formula, molecular weight, and 

peak area (percent) were discovered using GC MS analysis. The chromatogram demonstrated the 

presence of phytocompounds such as acetic acid; 1,5 anhydro-6- deoxyhexo-2,3; tetradecanoic acid; 2-

hexadecen-1-ol-3,7,11,15-tet; hexadecanoic acid; 7,tetra decenal,(Z)-; 2,8,dimethyl-2-(4,8,12-

trimethyl); tetra The compounds with the highest peak areas (percentage) are 9.54, 8.09, 4.20, 2.78, 

and 2.69. (Fig 3). 

 

Fig 3  GC-MS Spectra of aqueous extract 

 

COMPOUND INTERPRETATION OF ACETONE EXTRACT (MA) 

UV SPECTRAL ANALYSIS 

In the UV spectra, the absorption maxima were found at  417  nm, 401 nm, and 326 nm with the 

absorbance of 0.245, 0.249, and 0.193 respectively. The absorbance was found in both the visible 
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region and fingerprint region. (Fig 5) 

 

   Fig 5  UV spectral analysis of Acetone extract  

FT- IR ANALYSIS 

 

In the FT- IR spectra, numerous absorptions are found both in the fingerprint as well as the 

functional group region. The existence of peaks at 3829, 3711, and 3492, confirms the presence of the 

–OH group. Peaks at 2329 and 2931 are due to the SP3 hybridized –CH system. The peak at 1708 & 

1755 indicates the presence of the carbonyl group. The peak at 1424 is due to the conjugation in the 

sample by aliphatic or aromatic groups. The presence of a peak at 1359, 1221 indicates the presence of 

C-O in the functional group region. In addition, all these peaks are found at 1171, 1089 to support the 

existence of a conjugated   system.  (Fig 6) 

 

Fig 6  FT-IR Spectral analysis of acetone extract 

GC MS SPECTRAL ANALYSIS 

 From the GC MS analysis, it was found that the active principles with their retention time (RT), 

molecular formula, molecular weight, and peak area (% ) are presented in Fig 7. The chromatogram 

showed the presence of  10  major peaks revealed the presence of phytocompounds such as 

hexadecanoic acid; 2-hydroxy-2-methyl-4-pentane; dodecanoic acid; 1-pentodecanone; 8-

pentadecanone; tetradecanoic acid; 1-heptadecene; 8-octadecanone; 1-nanodecene; 9,12,15-

octadecatrienoic acid; 1-heneicosanol; 1-octacosanol; heneicosyl heptafluorobutyrate; 1,2-benzene 

dicarboxylic acid .The highest peak areas (%) obtained by the compounds are  10.63 followed by 7.25, 

6.35, 5.03, and 3.44 (Fig 7). 
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Fig 7  GC-MS Spectra of acetone  extract 

COMPOUND INTERPRETATION OF HEXANE EXTRACT (MH) 

UV SPECTRAL ANALYSIS 

       In the UV spectra, the absorption maxima were found at 237 nm with an absorbance of 2.461. The 

absorbance was found in both the visible region and fingerprint region. (Fig 8) 

Fig 8  UV spectral analysis of hexane extract 

FT- IR ANALYSIS 

In the FT-IR spectra, prominent peaks are found in the functional group region as well as the 

fingerprint region. In the functional group region, the peak at 1725 confirms the presence of the 

carbonyl group. Peaks at 2965 & 2929 are due to the presence of SP3 hybridized –CH systems. The 

existence of the OH group can be confirmed by the presence of peaks at 3875 & 3633. Peaks at 1553 

indicate the presence of conjugating system resonance nature (Fig 9).  
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Fig 9 FT-IR Spectral analysis of hexane extract 

   GC MS SPECTRAL ANALYSIS 

                 From the GC MS analysis, it was found that the active principles with their retention time 

(RT), molecular formula, molecular weight, and peak area (% ) are presented in Fig 11. The 

chromatogram showed the presence of  10  major peaks revealed the presence of phytocompounds 

such as hexadecanoic acid; dodecanoic acid; tetradecanoic acid; 1-heptadecene; 1,2-benzene 

dicarboxylic acid;  9,12,15-octadecatrienoic acid; The highest peak areas (%) obtained by the 

compounds are  28.76 followed by 11.96, 11.19, 2.68 and 2.29 (Fig 10). 

 

Fig 10   GC-MS Spectra of hexane  extract 

 

CONCLUSION: 

In the present study, the GC-MS analysis of various solvent extracts of Carica papaya peel 

extracts revealed the presence of various compounds From the above results it could be interpreted 

that, a total of 14 major phytocompounds are present which was confirmed from GC-MS analysis. 

Among all the phytocompounds Hexadecanoic acid is found in all the extracts. Hexadecanoic acid is 

reported to have anti-inflammatory [8] Antioxidant [9] antibacterial activity [10].  

According to the results of the analysis, the extracts contain metabolites that are highly 

valuable as drugs or medicines. It can be utilised in preclinical and animal clinical studies of 

biologically active plant extract employing various solvents to assess the medicinal validity of the 
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extracted component. Therefore, these research findings may be used to generate medicines for a wide 

range of diseases. 
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Photodetectors convert optical signals to electrical signals; hence they are critical optoelectronic 

devices for imaging, communication, remote control and so on. The current photodetectors suffer from 

a lack of speed, narrow band, and low detectivity. Colloidal quantum dots are considered the best 

candidate to overcome the highlighted issues since they show size-dependent features and have a high 

absorption coefficient and long charge recombination time. Ag2S quantum dots have been widely 

studied due to their tuneable emission band covering the visible and near-infrared region and 

nontoxicity. In this work, Ag2S colloidal quantum dots are used to design a simple Schottky 

photodiode and its photoresponsivities at different conditions are simulated using SCAPS-1D 

software. It is observed that as well as affecting the current density(J)-voltage(V) characteristic of the 

device; the Ag2S quantum dot layer thickness also alters the photodiode's responsivity. In addition, it 

seems that the incident light wavelength is an important parameter that affects the J-V characteristics 

and responsivity of the designed device. Furthermore, dark current and J-V characteristics and 

photoresponsivity of the photodiode were also simulated at different defect densities and band gaps of 

the Ag2S quantum dots. Mo, Ni, and Au materials are separately used as back contact electrodes and it 

was detected that the back contact materials with higher work function result in more efficient device 

output parameters. These results strongly indicate that Ag2S quantum dots have significant potential to 

be used in high-performance Schottky photodiodes for sensing in the visible and near-infrared regions 

of the electromagnetic spectrum.  

Keywords: Ag2S quantum dots, Schottky photodiodes, SCAPS 1D 

  

Introduction 

Photodetectors are optoelectronic devices that convert optical signals to electric signals in numerous 

applications including imaging[1], communication[2], bioimaging[3], air pollution[4], and chemical 

analysis[5]. Therefore, it is extremely important to have these devices to be able to operate at broad 

bandwidth, at a high signal-noise ratio and at high speeds.  These are the main constraints for the 

current photodetectors used in industry. To overcome these limitations, various architectures and 

materials have been introduced. Schottky photodiode design is one of the possible solutions to the 

problems mentioned above. In such devices, a Schottky barrier occurs between the metal and the p-or 

n-type doped semiconductor materials, which causes the free charges to move quickly towards the 

ends of the device. These devices have many advantages over their counterparts including high 

responsivity and efficiency, low dark current, and broad bandwidth[6][7].  

 Colloidal Quantum Dots (CQDs) are size-dependent nanomaterials whose optical and electronic 

properties can be tailored by altering their size and structures. Hence, their band gap can be tuned over 

a wide range of the spectrum. In addition, compared with their bulk counterparts, CQDs have a large 

absorption coefficient, long charge recombination time and diffusion length.  Therefore, these 

nanomaterials have the potential to be used in numerous optoelectronic devices, including solar 

cells[8], LEDs[9], lasers[10], and photodetectors[11]. CQDs with a variety of compositions have been 

synthesised among them a large number of well-studied CQDs have a high degree of toxicity. Ag2S 

CQDs are considered as alternative material that has wide band gap tunability over visible and near-

infrared(NIR)[12] and narrow size distribution[13]. Despite a few experimental studies[14][15], there 

is no elaborate theoretical study of Ag2S CQDs in photodetectors. 



6th INTERNATIONAL EDUCATION AND INNOVATIVE SCIENCES CONGRESS 

(November 24-25, 2022 / Burdur Mehmet Akif Ersoy University) 
 

1105 

 In this work, Ag2S CQDs were employed in the Shoctky photodiode structure for the first time and 

the device photo response and photovoltaic characteristics are simulated using SCAPS-1D software. 

The output parameters of the device were studied at different CQD thicknesses and band gaps, at 

several defect densities, and in different back contact materials. 

 

Device Simulation and Design  

SCAP1-D software was developed to calculate the photoresponse and photovoltaic performance of 

thin film solar cells and photodetectors[16]. The program uses the Poisson and the continuity 

equations for negative and positive charges. The architecture of the photodiode and energy level 

schematics are shown in Figure 1 a) and b), respectively.  Unless otherwise stated, the incident 

spectrum and back contact material were chosen to be AM1.5G at 1000 W/cm2 and Au with a work 

function of 5.1 eV, respectively. The operating temperature and the energy distribution were set to be 

300 K and 0.6 eV above the reference level, respectively.  The parameters of each material are 

obtained either from theoretical or experimental studies and tabulated in Table 1.  

 

Figure 1. The schematic representation of the designed device (a) and the corresponding band 

diagram (b). 

 

 

Table 1. The list of the physical parameters of the components used in the simulation.  

Parameters ITO[17] Ag2S QDs[18] 

Thickness (μm) 0.23 variable 

Band gap (eV) 3.6 1.2 

Electron affinity (eV) 4.5 4.5 

Dielectric permittivity 8.9 10 

CB density of states(cm−3) 2.2 ×1018 2×1018 

VB density of states(cm−3) 1.5×1019 1.5×1019 

Electron thermal velocity (cm/s) 1×107 1×107 

Hole thermal velocity (cm/s) 1×107 1×107 
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Electron Mobility(cm2/V.s) 10 50 

Hole Mobility(cm2/V.s) 10 20 

Donor density(cm−3) 1×1017 1×1018 

Acceptor density(cm−3) 0 0 

Defects density(cm−3)  1×1015 

 

Results and Discussions 

Initially, to observe the effect of the device, its J-V curve characteristics were recorded under dark and 

light conditions, as shown in Figure 2a.  It is clear that there is an obvious difference between the two 

curves and the signal under lighting conditions clearly due to the light that incident on the device.  The 

dark current is nearly zero whereas, the Jsc is about 35 mA/cm2, which indicates that the designed 

device is ideal for photodetection. Next, to see the photovoltaic characteristics of the designed 

Schottky device at different incident light frequencies, the device was simulated at various 

wavelengths and the results are compared, as seen in Figure 2b.  While the Voc value does not change 

significantly as the incident light frequency alters, Jsc changes considerably with varying light 

frequencies. The maximum Jsc of about 17 mA/cm2 is recorded at 900 nm operating wavelength, 

whereas, a minimum value of ~11.5 mA/cm2 is obtained at 600 nm working wavelength. Overall, 

despite Jsc obvious change with the incident wavelength, there is no direct relationship between the Jsc 

and the excitation light frequency. 

 

Figure 2. The J-V characteristics comparisons a) under dark and light conditions and b) at 

different operating wavelengths. 

The thickness of semiconductor material is significant for absorbing more photons and hence for the 

produced photocurrent. On the other hand, the thicker absorber values are also deteriorating the 

efficiency since the recombination losses increases the absorber material increases. in this work, to 

determine how Ag2S QD thickness affect the performance of the Schottky device, the photovoltaic and 

photoresponse dynamics of the device were simulated at different thicknesses, as shown in Figure 3a-

c. It is obvious that Jsc and Voc don't change considerably with the Ag2S QD layer thickness; whereas, 

the responsivity and QE of the device slightly increase with absorbance thickness at the spectrum 

range between ~700 nm and ~1000 nm range. At low thicknesses, the increase rate of the responsivity 

is higher, whereas, beyond 0.6 um thickness the increase rate slows down and saturates after 0.75 um 

thicknesses. The maximum responsivity of 0.66 A/W is recorded at ~950 nm at the thickness of 0.8 

um and 0.85 um.  
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Figure 3. The variation of a) J-V, b) responsivity and c) QE characteristics as function of Ag2S 

CQD layer thickness.  

One of the most profound aspects of the CQDs is that their band gap can be tailored by altering their 

sizes and compositions, which makes them important for numerous applications. Therefore, here the J-

V and responsivity curves of the designed photodetector are simulated at the band gaps between 1.1 

eV and 1.4 eV, as shown in Figures 4 a) and b). It is clear that the tailoring band gap affects the Jsc 

value significantly; whereas the Voc does not change with band gap. As the band gap decreases the Jsc 

increases and it reaches about 41 mA/cm2 at the 1.1 Eg, indicating that as the band gap decreases more 

photons are absorbed. Similarly, the responsivity of the device increases considerably as the bandgap 

decreases. The maximum and minimum values of ~0.70 A/W and ~0.57 A/W are recorded at Eg=1.15 

eV and  Eg=1.40 eV, respectively. In addition, it is obvious that the lower the band gap, the higher the 

bandwidth.  

 

Figure 4. Variation of a) J-V and b) responsivity characteristics as a function of Ag2S CQDs 

band gap.   

Defect densities on the surface of the material act as traps for charge carriers and hence is the key 

parameter in terms of Schottky photodetector device characteristics. In this work, J-V characteristics 

under dark and light conditions and responsivity curves of the device are simulated at various defect 

density conditions, as shown in Figure 5 a-c. It is seen that Jsc and responsivity parameters 

significantly decrease with increasing defect density from 1014 cm-3 to   1017 cm-3. The maximum Jsc 

and responsivity values of 37 mA/cm2 and ~0.69 A/W are recorded at 1014 cm-3 defect density. It is 

clear that high defect density also increases the dark current signal and which deteriorates the 

signal/noise ratio. Overall, the results confirm that at high defect densities the produced free charges 

are trapped on the surface and interfaces of the Ag2S QDs and hence the device efficiency decreases 

significantly.   
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Figure 5. Defect density dependant a) J-V curves, b) responsivity curves and,  c) dark current 

characteristics of the photodetector.  

Since the work function of each metal that is used as a rear electrode in photodetectors is different, the 

preferred material is extremely important for a high-efficiency Schottky photodiode. Here, the most 

common rear electrodes (Mo, Au and Ni) are used separately and the device's photovoltaic and 

photospectral characteristics are simulated, as shown in Figure 6 a-c. Regarding J-V characteristics 

under both dark and light conditions, Au and Ni perform better compared with Mo material. However, 

all three materials showed similar behaviours in terms of the responsivity of the designed photodiode.  

 

Figure 6. Back contact dependant a) J-V curves, b) responsivity curves and,  c) dark current 

characteristics of the designed device. 

 

Conclusion  

This study indicates that Ag2S CQDs are an applicable semiconductor to be used in Schottky 

photodiodes to detect light in the visible and near-infrared regions of the electromagnetic spectrum. 

The ideal Ag2S layer thickness was observed to be around at 0.8 µm, while, the best rear contact 

metals were found to be Au and Ni. In addition, it is observed that the band gap of the Ag2S CQDs and 

the defect density in the Ag2S materials straightforwardly affect the output parameters of the 

photodiode. The results showed here are important for building simple, fast, and sensitive CQDs-based 

Schottky photodiodes. 
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Havalı güneş kollektörlerinde farklı dolgu malzemelerinin (limra, mermer, traverten, kireç taşı ve 

dolomitik kireç taşı) ısıl verim üzerine etkilerinin belirlenmesini amaçlayan çalışmada, toplam yüzey 

alanlarının eşit olması gözetilerek 5.1x5.1x2.1 cm’lik boyutlara sahip 45’er adet dikdörtgen prizma 

şekilli taş dolgu malzemeleri kullanılmıştır.  110×80×10 cm boyutlarındaki güneş kollektörü, 

galvanizli sac malzemeden imaldir. Sisteme hava, radyal fan yardımıyla gönderilmiş ve havanın 

alansal debisi 4.51 kg/dk. m2’de sabit tutulmuştur. Denemede simülatör ve fan ilk 2.5 saat birlikte 

çalışmış ve sonrasında simülatör kapatılarak fanın tek başına 2 saat daha çalışmasına izin verilmiştir. 

Yapay güneş ışınımı sağlamaya yönelik her biri 330 W gücündeki 30 adet halojen lambanın 

bulunduğu simülatör, ışınım şiddeti 1000 W/m2 ve 0º geliş açısına sahip olacak şekilde 

konumlandırılmıştır. En yüksek kollektör yutucu yüzey sıcaklığı 57.6ºC ile dolgu malzemesi 

kullanılmayan denemede gözlenmiş ve bu durum kollektör yutucu yüzeyinden kollektör çıkış havasına 

ısı transferinin daha düşük seviyede olmasıyla ilişkilendirilmiştir. Kullanılan dolgu malzemelerinin 

tümü için ısıl verimler dolgusuz uygulamaya göre daha yüksek bulunmuş ve dolgu malzemesi 

kullanılmaması durumunda %63.6 olarak belirlenen ısıl verim değeri, limra, mermer, traverten, kireç 

taşı ve dolomitik kireç taşı için sırasıyla %71.2, 70.7, 72.4, 71.5 ve 71.3 olarak elde edilmiştir. Dolgu 

malzemelerinin, kollektörün boş çalışması durumuna göre verim artışına etkisi bakımından en yüksek 

verim artışı %8.8 ile traverten ve en düşük verim artışı ise %7.1 ile mermer için elde edilmiştir. 

Çalışma sonucunda travertenin güneş kollektörlerinde başarılı bir dolgu malzemesi olarak 

kullanılabileceği bulunmuştur. Ayrıca bu çalışma kapsamında elde edilen verilerin farklı debi, ışınım 

şiddeti, geliş açısı değerleri ve miktarları (yüzey alanı) kullanılarak zenginleştirilebileceği 

değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Yenilenebilir enerji, Güneş enerjisi, Havalı güneş kollektörleri, Dolgu 

malzemeleri. 

 

In this study, which aims to determine the effects of different filling materials (limestone, marble, 

travertine, limestone and dolomitic limestone) on thermal efficiency in air solar collectors, 45 

rectangular pieces of 5.1x5.1x2.1 cm each have dimensions of 5.1x5.1x2.1 cm, taking into account the 

equality of total surface areas. Prism-shaped stone filling materials were used. The solar collector with 

the dimensions of 110×80×10 cm is made of galvanized sheet material. Air was sent to the system 

with the help of a radial fan and the areal flow rate of the air was 4.51 kg/min. It is kept constant at m2. 

In the experiment, the simulator and the fan worked together for the first 2.5 hours, and then the 

simulator was turned off and the fan was allowed to run alone for 2 more hours. The simulator, which 

has 30 halogen lamps, each with 330 W, to provide artificial solar radiation, is positioned with a 

radiation intensity of 1000 W/m2 and an incidence angle of 0º. The highest collector absorber surface 

temperature of 57.6ºC was observed in the experiment without filling material, and this was associated 
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with a lower level of heat transfer from the collector absorber surface to the collector outlet air. The 

thermal efficiencies for all of the filling materials used were found to be higher than the unfilled 

application, and the thermal efficiency value, which was determined as 63.6% in the absence of filling 

material, is 71.2%, 70.7, 72.4, 71.5 and 71.3 for limestone, marble, travertine, limestone and dolomitic 

limestone, respectively. was obtained. In terms of the effect of the filling materials on the efficiency 

increase according to the empty operation of the collector, the highest yield increase was obtained for 

travertine with 8.8% and the lowest yield increase was obtained for marble with 7.1%. As a result of 

the study, it was found that travertine can be used as a successful filling material in solar collectors. In 

addition, it has been evaluated that the data obtained within the scope of this study can be enriched by 

using different flow rates, radiation intensity, incidence angle values and amounts (surface area). 

Keywords: Renewable energy, Solar energy, Air solar collectors, Filling materials. 

 

 

1. GİRİŞ 

Yenilenebilir enerji kaynaklarından olan güneş enerjisi, çevre kirliliğine sebep olmaması, ısıl 

uygulamalarda karmaşık teknolojiye gereksinim duymaması, yüksek potansiyeli ve ulaşımı açısından 

kolaylığı ile birçok avantaja sahiptir. İklimlendirme uygulamaları, yapıların ısıtılması, çeşitli gıda 

ürünlerinin kurutulması, endüstriyel uygulamalar ve elektrik üretimi güneş enerjisinin kullanıldığı 

alanlar arasında yer almaktadır (Karim ve Hawlader, 2004). 

Güneş enerjisini toplayıp, akışkan bir yüzeye ısı olarak aktaran aygıtlara güneş kollektörü denir. 

Güneş kollektörleri ısının aktarıldığı ortam olarak sıvı geçişli ve hava geçişli olmak üzere ikiye 

ayrılmaktadır. Yutucu yüzey ve ısıtılan akışkan arasındaki ısı transfer mekanizması, havalı güneş 

kollektörleri ile sıvılı güneş kollektörleri arasındaki en büyük farktır. Sıvılı düzlemsel güneş 

kollektörlerinde yüksek ısı iletim katsayısına sahip levha kullanılması gerekirken havalı güneş 

kollektörlerinde bu çok önemli değildir. Bunun sebebi sıvılı düzlemsel güneş kollektörlerinde 

kullanılmakta olan kanatçık borulu tasarımlarda, yutucu levha tarafından yutulan ısı, akışkana iletim 

ile transfer ediliyorken, havalı güneş kollektörlerinde ise taşınım ile olmasıdır. Havalı güneş 

kollektörlerinde sistemde basınç olmadığı için kollektör tasarımında genellikle alüminyum levhalar ve 

bazı durumlarda atık malzemeler kullanılabilmektedir. Havalı güneş kollektörlerinde yutucu yüzeyin 

metal olma zorunluluğu yoktur, güneş ışınımlarını yutabilecek siyah renkli yüzeyler de ısısını havaya 

transfer edebilecektir. Bu da havalı kollektörlerin daha ucuz ve uzun ömürlü olmasına yol açmaktadır 

(Yıldız, 2013). 

Havalı güneş kollektörlerinin en önemli dezavantajı, havanın sudan daha başarısız bir ısı taşıyıcı 

olmasıdır. Bu nedenle havalı güneş kollektörlerinde ısı transferini arttırmaya yönelik tasarımlar 

yapılarak verimlerinin arttırılmasına çalışılmaktadır. Bu çalışmalar; dolgu malzemesi kullanımı, ısı 

transferi yüzey alanının arttırılması ve havanın yolunun uzatılması prensiplerine dayanmaktadır. Bu 

çalışmada havalı güneş kollektöründe dolgu malzemesi olarak farklı kayaç çeşitlerinin kullanımının 

kollektör verimine etkisi incelenmiştir. Çalışma sonucunda havalı güneş kollektörlerinde verimi 

arttıracak bir uygulamanın geliştirilmesi hedeflenmiştir.  

 

2. LİTERATÜR 

Emen ve Külcü (2019), yapmış oldukları çalışmada laboratuvar şartlarında farklı dolgu malzemesi 

kullanımı ile havalı güneş kollektörlerinin ısıl verimini arttırmayı hedeflemişlerdir. Demir talaşı, metal 

bulaşık teli ve andezit taşı olmak üzere 3 farklı dolgu malzemesini, 5 farklı alansal debide (0.67 

kg/dk.m2, 1.01 kg/dk.m2, 1.34 kg/dk.m2, 2.01 kg/dk.m2, 2.69 kg/dk.m2) ve sabit bir ışınım şiddeti 

altında test etmişlerdir. Denemelerinde kullandıkları dolgu malzemeleri, kollektörden çıkış yapan 

havanın sıcaklığını yükseltirken; kollektörden geçen havanın hız ve debisinin artması ile kollektör 

veriminin de arttığını belirtmişlerdir. Deneme sonuçlarına göre, en düşük verim değerini 0.67 

kg/dk.m2 alansal debi değerinde ve herhangi bir dolgu malzemesi kullanılmadan yaptıkları denemede 
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ise %25 olarak bulmuşlardır. En yüksek verim değerini, 2.69 kg/dk.m2 alansal debi değerinde andezit 

taşı kullanılan dolgu malzemesi denemesinde, %68 olarak elde etmişlerdir. Deneysel veriler 

sonucunda ısıl verimler hesaplanmış ve andezit taşı dolgu malzemelerinde maksimum verimin 2.69 

kg/dk.m2 alansal debide elde edildiğini gözlemlemişlerdir. 

Çift geçişli havalı güneş kollektörünün alt kanalında farklı yüksek ısıl iletkenliğe sahip iki tip 

gözenekli malzemenin (paslanmaz çelik ve çelik yün) kullanılmasının termal verimliliğe etkilerinin 

araştırıldığı bir çalışmada Jalil ve Ali (2021), gözenekli ortamın termal verimliliği artırdığı, gözenekli 

ortam olarak paslanmaz çelik ağ ve çelik yünü kullanıldığında ısıl verimin sırasıyla %76 ve %79.83'e 

ulaştığı bildirilmiştir. Çift geçişli havalı güneş kollektöründe çelik yünü kullanımının, termal 

verimliliğe etkisi incelendiğinde %98.75, 97.5 ve 96.25 olmak üzere gözenekliliğin gözeneksiz ortama 

göre verimin sırasıyla %6, 12.6 ve 31.7 daha yüksek olmasına yol açtığı belirtilmiştir. Paslanmaz 

çeliğin kullanılması durumunda ise termal verimin %97.87 ve %95.75 ile gözeneklilerde sırasıyla 

%8.1 ve %28.5 oranlarında artabileceği bildirilmiştir. 

Saydam vd. (2021), yapmış oldukları çalışmada havalı güneş kollektöründe termal performansı 

iyileştirmek üzere kollektör emici plaka üzerine iç bölmeler yerleştirmiş ve böylece plaka ve hava 

arasında ısı iletiminin arttırılmasını hedeflemişlerdir. Özellikle kurutma uygulamaları yapmak üzere 

tasarlanan kollektör performansı Osmaniye ilinde 3 gün gerçekleştirilen deneylerle ölçülmüştür. 

Çalışmada kütle debisi 0.034 kg/s olarak sabit tutulmuştur. Elde edilen sonuçlara bakıldığında 

kollektör giriş havasının kollektör emici plakada bulunan engeller sebebiyle kollektör içerisinde 

dolaşarak ısı artışına sebep olduğu gözlemlenmiştir. Kollektör veriminin gün içerisinde meydana gelen 

sıcaklık değişimine göre şekillendiği, deney süresince kollektör çıkış sıcaklığının 29.58-62.75°C, 

termal verimin %20 ile %80 aralığında değişim gösterdiği gözlemlenmiştir. 

Süslü vd. (2021) tarafından, havalı güneş kollektörlerinin, kollektör panelinde düşük ısı iletkenliğine 

ve yüksek ısıl kapasiteye sahip ateş tuğlası parçalarının farklı yoğunluklarda (3, 7, 11, 13 kg m-2) 

kullanılmasının radyasyon ve soğutma altındaki termal verimleri üzerine etkilerinin belirlenmesi 

amacıyla güneş simülatörüyle yürütülen çalışmada; yoğunluk artışının kollektör verimi ve çıkış hava 

sıcaklığını artırdığı belirlenmiş ve ateş tuğlası parçalarının, belirli bir hacmi kurutmak veya ısıtmak 

için gereken 45- 50°C’lik sıcak havanın eldesinde termal enerji depolama malzemesi olarak 

kullanılabileceğini bildirmiştir. Çalışma sonucunda elde edilen kollektör toplam verimleri, uygulama 

yoğunlukları 0, 3, 7, 11, 13 kg. 𝑚−2'ye karşılık gelen değerlere göre sırasıyla %42.14, %51.23, 

%56.52, %57.42, %58.62 olarak elde edilmiştir. 

 

3. MATERYAL VE YÖNTEM  

Kollektör testlerini yapmak amacıyla kurulan deney sisteminde galvanizli sac malzemeden imal edilen 

güneş kollektörüne ortam havası aktarımı radyal fan ile sağlanmıştır. Deney sistemine aktarılan 

havanın debisini belirlemek için kollektör kesit alanı ve anemometreden ölçülen hava hızı değerleri 

kullanılmıştır. Sistemde yapay güneş ışınımı güneş simülatörü ile sağlanmıştır. Kollektör yüzeyindeki 

ışınım miktarı simülatör üzerinde yer alan dimmer anahtarı ile ayarlanarak 1000 W/m2’de 

sabitlenmiştir. Isıl çiftler yardımıyla çevre sıcaklığı, kollektör iç yüzey sıcaklığı ve kollektör çıkış 

havası sıcaklığı olmak üzere 3 farklı noktada sıcaklık ölçümleri yapılmış, elde edilen veriler veri 

kaydedicisi ile bilgisayara aktarılmıştır. Yapılan deneyde dolgu malzemesi olarak kireç taşı, dolomatik 

kireç taşı, limra, mermer ve traverten kayaçları kullanılarak çeşitli kayaçların verimlilik üzerindeki 

etkisi incelenmiştir. Denemelerde kullanılan kollektör, simülatör ve kontrol ve kayıt sistemi Şekil 1’de 

gösterilmiştir. 

Sistemdeki güneş kollektörü galvanizli sac malzemeden yapılmıştır ve 110×80×10 cm boyutlarındadır. 

Kollektörde üst örtü malzemesi camdır ve kalınlığı 2 mm olarak kullanılmıştır. Üst örtü malzemesi 

olarak kullanılan camın alt kısmında 2.5 cm’lik mesafede bulunan ve boyutları 102×73 cm olarak 

ölçülen siyah mat boya ile boyanmış galvanizli sacdan imal edilen yutucu plaka yerleştirilmiştir. 

Yutucu plakanın alt kısmında bulunan dikdörtgen kesitli hava geçiş kanalı 110×80×3 cm 

boyutlarındadır. Denemelerde kullanılan güneş simülatörü üzerinde toplam 30 adet 330 W gücünde 

halojen lamba bulunmaktadır. Oluşturulan simülatör sayesinde sistemden 0-1350 W/m2 aralığında 
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ışınım elde edilebilmektedir. Kollektör üzerine gelen ışınım şiddeti simülatörde yer alan lambaların 

her birini kontrol edebilen dimmer anahtarları ile istenen değerlerde ayarlanmıştır. Denemelerde 

kullanılan havanın sisteme aktarımı kollektörün hava giriş kanalına bağlanan fan tarafından 

gerçekleştirilmiştir. Kullanılan radyal fanın maksimum hacimsel debisi 1800 m³/saat, gerilimi; 220-

230 V, frekansı; 50 Hz. ve güç değeri; 580 W’ tır. Denemeler boyunca fanın hava hızı 2 m/s olarak 

belirlenmiş, buna karşılık gelen alansal debi ise 4.51 kg/dk.m2’dir.  

Kollektörün hava çıkış kanalına sabitlenen radyal fan tarafından üflenen hava hızının ölçümü CEM 

DT-8880 model kızgın bant tipi anemometre ile yapılmıştır. Bu cihaz, 0-50°C sıcaklık, 0,1-25 m/s 

aralığındaki hava hızı değerlerini ölçebilmektedir. Kollektörün hava sıcaklıklarının ölçümü kurulu 

otomasyon ile birisi kollektör içine, ikincisi hava çıkış borusu ucuna ve üçüncüsü giriş sıcaklığını 

ölçmek üzere ortamda konumlandırılan 3 adet ısıl çift yardımıyla yapılmıştır. Denemelerde kollektör 

yüzeyine, güneş simülatörü tarafından gelmekte olan ışınım şiddetlerinin ölçümü için 26 HD2102.2 

model 0-2000 W/m² arasında ölçüm yapabilen Delta Ohm marka Radyometre kullanılmıştır. 

Denemelerde dolgu malzemesi olarak kireç taşı, dolomitik kireç taşı, limra, mermer, traverten olmak 

üzere toplam 5 farklı kayaç kullanılmıştır. Taşların her biri 5.1x5.1x2.1 cm boyutlarında dikdörtgen 

prizma şeklinde kesilmiştir. Her denemede kullanılan kayaç adedi 45’tir. Denemede kullanılacak 

kayaçların karşılaştırılması yapılırken daha sağlıklı veriler elde etmek amacıyla her bir kayaç hassas 

terazide ölçülerek, toplam ağırlığın ortalama 6.5 kg’da sabitlenmesi ile homojen olarak sistemde yerini 

almıştır. Fan yardımıyla sisteme gönderilmekte olan hava, kollektör akış kanalına geldiğinde dolgu 

malzemeleri ile karşılaşmaktadır. Deneyde kullanılan dolgu malzemesinin, kollektör tarafından 

kazanmış olduğu ısıyı depolaması ve bu sayede ısıl verim artışı sağlaması hedeflenmiştir. Dolgu 

malzemesi ile sistemde depolanan ısının güneş simülatörü kapandıktan sonraki süreçte havaya 

aktarımı ile ısıl verim artışına katkı sağlaması da hedefler arasında yer almıştır. Kullanılan dolgu 

malzemelerinin kollektör içine homojen olarak yerleştirilmiş hali Şekil 1’de gösterilmiştir. 

 

 

 

Şekil 1. Deney düzeneği ve örnek dizilimleri  

 

Yapılan deneysel çalışmada; çeşitli dolgu malzemeleri kullanılarak havalı güneş kollektörlerinin ısıl 

veriminin arttırılması hedeflenmiştir. Çalışmalar ISUBÜ Tarım Makineleri ve Teknolojileri 

Mühendisliği Bölümü, Yenilenebilir Enerji Kaynakları laboratuvarında 10.12.2021-13.01.2022 

tarihleri arasında yapılmıştır. Denemelerde limra, mermer, traverten, dolomitik kireç taşı, kireç taşı 

olmak üzere 5 farklı kayaç dolgu malzemesi olarak kullanılmıştır. Yapılan deneysel çalışmalarda 2 

m/s hava hızı ve sabit ışınım şiddeti (1000 W/m2) kullanılmıştır. Güneş simülatörü 1000 W/m²’lik 

ışınım şiddetine ve 0° geliş açısına sabitlenmiştir.  
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Güneş simülatörü denemeler boyunca 2.5 saat çalıştırılmış ve kollektör yüzeyine 1000 W/m2’lik yapay 

güneş ışınımı gönderilmiş ve bu sayede, kollektör içerisine giren havanın ısıtılması sağlanmıştır. 

Belirlenen süre sonunda güneş simülatörü otomatik olarak kapanmış, radyal fan 2 saat süre daha 

çalışmaya devam etmiş, dolgu malzemesi tarafından depolanan ısının çıkış havasına aktarımına ve 

sıcaklık ölçümüne devam edilmiştir. Sistemde 3 farklı noktada ısıl çift yardımıyla sıcaklık ölçümü 

yapılmıştır. Bu ısıl çiftler; ortam sıcaklığı, kollektör yutucu yüzey sıcaklığı ve kollektör çıkış havası 

sıcaklığını ölçmek üzere konumlandırılmıştır. Deneysel çalışmalar sonucu elde edilen ısıl verim 

değerleri karşılaştırılarak, hangi dolgu malzemesinin verim arttırmada daha başarılı olduğu 

belirlenmiştir.  

 

4. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Çalışmada dolgulu ve dolgusuz kollektör denemeleri 4.51 kg/dk.m2’lik alansal debi koşullarında 

gerçekleştirilmiştir. Beş farklı dolgu malzemesi ve dolgusuz gerçekleştirilen denemelerde ölçülen 

sıcaklıkların zamana bağlı değişimleri incelenmiştir.  

 

 

Şekil 2. Farklı dolgu malzemelerinin hesaplanan Δt değerlerinin zamana bağlı değişimi 

 

Denemelerde kollektöre giren ve çıkan havanın sıcaklık değerleri arasındaki farkların (Δt) zaman göre 

değişimleri gösterilmiştir. Sıcaklık farklarının dolgu malzemesi kullanılmadan yapılan denemede 

8.7ºC, mermer, kireç taşı ve dolomitik kireç taşında 9.9ºC, limra ve travertende 10ºC seviyelerinde 

olduğu gözlemlenmiştir. 

Çizelge 1’de denemeler süresince havaya aktarılan enerji miktarları, ısıl verimler ve bazı deney 

parametreleri verilmiştir. Lambalar açıkken kollektörden giriş havasına aktarılan enerji miktarı en 

yüksek traverten için hesaplanırken onu sırasıyla dolomitik kireç taşı, limra, mermer, kireç taşı takip 

etmiştir. Deneme süresince aktarılan en yüksek enerji miktarı 1.348 kWh ile traverten ile yapılan 

denemede elde edilmiştir. Kollektörün ışınım altındaki verim sıralaması en yüksek traverten sonra 

sırasıyla dolomitik kireç taşı, limra, mermer, kireç taşı şeklindedir. 

Güneş simülatörünün kapandığı, radyal fanın 2 saatlik zaman diliminde çalışmaya devam ettiği 

soğuma sürecinde dolgu malzemesi olarak traverten kullanılan denemede havaya aktarılan enerji 

miktarı 0.164 kWh olarak tespit edilmiştir. Bu değer diğer dolgu malzemelerinden daha yüksek 

seviyededir. Denemelerde kullanılan dolgu malzemesi miktarları incelendiğinde her bir denemede ayrı 

ayrı 45’er adet 6022 g ile 6703 g aralığında kayaç kullanıldığı görülmektedir. 
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Çizelge 1. Deneme boyunca elde edilen veriler 

DENEME 
Dolgusuz 

Kollektör 
Mermer Limra 

Dolomitik 

Kireç Taşı 

Kireç 

Taşı 
Traverten 

Lambalar Açıkken 

Kollektörden Giriş 

Havasına Aktarılan 

Enerji (kWh) 

1.033 1.161 1.163 1.171 1.151 1.184 

Deneme Süresince 

Aktarılan Enerji 

(kWh) 

1.183 1.316 1.326 1.328 1.322 1.348 

Simülatör Kapalıyken 

Aktarılan Enerji 

(kWh) 

0.15 0.155 0.163 0.157 0.171 0.164 

Dolgu Malzemesi 

Miktarı (g) 
- 6470 6549 6562 6703 6022 

V (hacim) - 55.072 57.4 55.3 55.328 55.936 

Özgül Ağırlık (ton/m3) - 2.653 2.515 2.684 2.679 2.342 

Kollektörün Işınım 

Altında Verimi 
%55.5 %62.4 %62.5 %62.9 %62.3 %63.6 

Kollektörün Toplam 

Verimi 
%63.6 %70.7 %71.2 %71.3 %71.5 %72.4 

 

Şekil 3 ’de dolgulu ve dolgusuz kollektör denemelerinde elde edilen kollektör verimleri gösterilmiştir.  

Denemeler süresinde dolgu malzemesi kullanılan tüm denemelerin kollektör verimleri dolgusuz 

denemeden daha yüksek çıkmıştır. Dolgusuz kollektör için %63.6 olarak hesaplanan verim değeri, 

dolgu malzemesi olarak traverten kullanıldığında %8.8 artarak %72.4 seviyesine yükselmiştir. 

Traverten dolgu malzemesinin ardından verim değerleri; %71.5 ile kireç taşı, %71.3 ile dolomitik 

kireç taşı, %71.2 ile limra ve %70.7 ile mermer şeklinde sıralanmıştır.  

 

 

Şekil 3. Dolgusuz ve farklı dolgu malzemesi kullanılan kollektörlerin verim değerleri 

 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışmada farklı dolgu malzemelerinin havalı güneş kollektörlerinin ısıl verimine etkisi 

incelenmiştir. Hava akış kanalına yerleştirilen kayaçlardan oluşan dolgu malzemeleri arasında sabit 
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alansal debide en yüksek ısıl verim değerini veren kayaç belirlenmiştir. Gerçekleştirilen denemeler 

sonucu elde edilen veriler değerlendirildiğinde aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır. 

Denemelerde kullanılan dolgu malzemeleri kollektörden çıkan havanın sıcaklık artışını sağlayarak 

kollektör verimini yükseltmiştir. Dolgu malzemesi kullanılmayan denemede elde edilen verim değeri 

%63.6 olmuştur. Kullanılan dolgu malzemelerinde elde edilen en yüksek verim değerleri; %72.4 

traverten, %71.5 dolomitik kireç taşı, %71.3 kireç taşı, %71.2 limra ve %70.7 mermer olarak elde 

edilmiştir. 

Denemeler boyunca en yüksek kollektör yutucu yüzey sıcaklığı 57.6ºC ile dolgu malzemesi 

kullanılmayan denemede görülmüştür. Bu durumda, dolgu malzemesi kullanılmayan kollektörde 

yutucu yüzeyden kollektör çıkış havasına ısı transferinin daha düşük seviyede olduğu çıkarımında 

bulunulabilir. 

Denemelerde kullanılan dolgu malzemelerinin, kollektörün boş çalışması durumuna göre verim 

artışına etkisi incelendiğinde en yüksek verim artışının %8.8 ile traverten dolgu malzemesinde; en 

düşük verim artışının ise %7.1 ile dolgu malzemesi olarak mermer kullanılan denemede elde 

edilmiştir.  

 

Öneriler 

Deneme koşullarında en başarılı dolgu malzemesinin traverten olduğu sonucuna varılmıştır. Bu 

kapsamda traverten güneş kollektörlerinde dolgu malzemesi olarak kullanılabilir.  

Kullanılan dolgu malzemeleri güneş simülatörü yerine, doğal güneş ışınımı altında test edilebilir. 

Tez kapsamında kullanılan dolgu malzemelerinden farklı dolgu malzemeleri kullanımı ile havalı güneş 

kollektörlerinde ısıl verim artışı gözlemlenebilir. 

Çalışma kapsamında gerçekleştirilen denemeler farklı debi değerleri, farklı ışınım şiddeti, farklı geliş 

açısı, farklı miktar (yüzey alanı) değerleri kullanılarak genişletilebilir. 

Farklı tasarımlarda havalı güneş kollektörü ve hava kanalları geliştirilerek verimin arttırılması 

sağlanabilir. 
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ÖZET 

Son yıllarda küresel ölçekte artan çevre sorunları ve küresel ısınma sera gazlarının azaltılması 

konusundaki çalışmaları hızlandırmıştır. Küresel ısınmaya neden olan sera gazlarının temel nedeni 

fosil enerji kaynaklarının kullanımıdır. Bu nedenle sera gazı emisyonlarını azaltmak için yenilenebilir 

enerji kaynaklarının geliştirilmesi gerekmektedir. Güneş enerjisi yenilenebilir enerji kaynakları 

içerisinde en yüksek potansiyele sahip kaynaktır. Yeryüzünde yatay düzleme gelen ışınım, global 

güneş radyasyonu olarak adlandırılmaktadır. Bütün coğrafi koordinatlarda güneş ışınımını ölçmek 

mümkün olmadığından, ampirik modeller kullanılarak tahminler gerçekleştirilmektedir. Ancak 

kullanılan ampirik modellerin tahmin yetenekleri uygulama yapılan bölgeye göre değişmektedir. Bu 

nedenle her bölge için modellerin testlerinin yapılıp en uygun modelin belirlenmesi gerekmektedir. Bu 

süreçte seçilen bazı koordinatlar için ölçüm verileri kullanılarak, model katsayılarının hesaplanması ve 

modellerin istatistiksel analizlere tabi tutulması gerekmektedir. İstatistiksel analizler sonucunda 

tahmin yapılacak bölge için en başarılı modelin tespit edilmesi gerekmektedir.  

 

Aydın, Türkiye’nin Ege bölgesinde yer alan ve güneş ışınımı potansiyeli yüksek olan bir ildir. Yaz 

aylarında global radyasyon seviyesi 6 kWh/gün.m2 ve güneşlenme süresi 11 saatin üzerine 

çıkabilmektedir.  Bu çalışma kapsamında Aydın ilinin global güneş enerjisi miktarlarının tahmin 

edilmesi amacıyla farklı ampirik modeller test edilmiştir. Kullanılan her model için, model katsayıları 

belirlenmiş ve modellerin başarılarının tespit edilmesi amacıyla MPE (ortalama yüzde hata), MBE 

(ortalama sapma hatası) ve RMSE (karekök hatası) ve r2 (determinasyon katsayısı) parametreleri 

hesaplanmıştır. Hesaplamalar sonucunda en düşük hata katsayıları ve en yüksek determinasyon 

sayısına ulaşan model belirlenmiştir. Yapılan hesaplamalar sonucunda Aydın ilinin global güneş 

radyasyonunu en başarılı şekilde tahmin eden model aşağıdaki gibi belirlenmiştir.  

 

𝐻

𝐻0
= [

𝑐1 (
𝑆
𝑆0

)

𝑐2 𝑤𝑠
] + 𝑐3𝑤𝑠 

 

Kulcu (2015) tarafından geliştirilmiş olan model; üç adet model sabiti, günlük güneşlenme süresi, gün 

uzunluğu ve gün batımı saat açısını kullanmaktadır. Aydın ili için modelin RMSE değeri 0,14203 ve r2 

değeri 0,99944 olarak hesaplanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Güneş enerjisi, Global güneş ışınımı, Modelleme, Aydın 
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Abstract 

In recent years, increasing environmental problems and global warming have accelerated the studies 

on reducing greenhouse gases. The main reason for greenhouse gases that cause global warming is the 

use of fossil energy sources. Therefore, it is necessary to develop renewable energy sources in order to 

reduce greenhouse gas emissions. Solar energy is the source with the highest potential among 

renewable energy sources. Radiation that reaches the horizontal plane on the earth is called global 

solar radiation. Since it is not possible to measure solar radiation in all geographic coordinates, 

estimates are made using empirical models. However, the estimation capabilities of the empirical 

models used vary according to the region of application. For this reason, it is necessary to test the 

models for each region and determine the most suitable model. In this process, it is necessary to 

calculate the model coefficients by using measurement data for some selected coordinates and to 

subject the models to statistical analysis. As a result of these statistical analyzes, the most successful 

model for the region to be predicted should be determined. 

 

Aydın is a province located in the Aegean region of Turkey and has a high solar radiation potential. In 

summer, the global radiation level can reach 6 kWh/day.m2 and the sunshine duration can exceed 11 

hours. In this study, different empirical models were tested in order to estimate the global solar energy 

amounts of Aydın province. For each model used, model coefficients were determined and MPE 

(mean percent error), MBE (mean deviation error) and RMSE (square root error) and r2 (coefficient of 

determination) parameters were calculated in order to determine the success of the models. As a result 

of the calculations, the model with the lowest error coefficients and the highest number of 

determinations was determined. As a result of the calculations, the model that predicts the global solar 

radiation of Aydın in the most successful way has been determined as follows. 

 

𝐻

𝐻0
= [

𝑐1 (
𝑆
𝑆0

)

𝑐2 𝑤𝑠
] + 𝑐3𝑤𝑠 

The model developed by Kulcu (2015); It uses three model constants, daily sunshine duration, day 

length, and sunset hour angle. For Aydın province, the RMSE value of the model was calculated as 

0.14203 and the r2 value as 0.99944. 

Keywords: Solar energy, Global solar radiation, Modeling, Aydın 
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GİRİŞ 

Fosil enerji kaynaklarının neden olduğu çevre sorunları, alternatif ve temiz enerji kaynaklarının 

geliştirilmesi konusundaki çalışmaların önemini arttırmaktadır. Bu bağlamda yenilenebilir enerji 

kaynakları önemli bir enerji alternatifi oluşturmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde 

güneş, rüzgar, hidroenerji ve biyokütle enerjisi alanında son yıllarda dünyada ve ülkemizde önemli 

yatırımlar gerçekleştirilmektedir.  Ülkemizde 2012 yılı itibariyle yenilenebilir enerji kaynakları 

kanununda yapılan değişiklikler ve fiyat güncellemeleri sonrasında, güneş enerjisi santralleri (GES) 

sayısında ciddi artışlar meydana gelmiştir. TEİAŞ 2022 Ekim raporuna göre ülkemizde birincil 

kaynaklardan üretim yapan santral sayısı 11.276’dır ve bu santrallerin 9.203 (9125 adedi lisanssız) 

adedi GES’lerden oluşmaktadır. Ülkemizdeki GES’lerin kurulu gücü 9.120,4 MW seviyesine 

ulaşmıştır (Tablo 1).  

 

Tablo 1. Birincil kaynaklara göre santral adetleri ve kurulu güç (TEİAŞ, 2022) 

BİRİNCİL KAYNAK SANTRAL ADEDİ KURULU GÜÇ (MW) 

Akarsu 609 8.293,0 

Asfaltit Kömür 1 405,0 

Atık Isı 95 391,8 

Barajlı 141 23.275,2 

Biyokütle 383 1.827,2 

Doğalgaz 344 25.304,3 

Fuel Oil 9 251,9 

Güneş 9.203 9.120,4 

İthal Kömür 16 10.373,8 

Jeotermal 63 1.686,3 

Linyit 47 10.191,5 

LNG 1 2,0 

Motorin 1 1,0 

Nafta 1 4,7 

Rüzgar 358 11.306,8 

Taşkömürü 4 840,8 

Toplam 11.276 103.275,8 

 

Güneş enerjisi, güneşten yeryüzüne ulaşan radyasyonun farklı yöntemlerle elektrik veya ısıl enerjiye 

dönüştürülmesi yoluyla kullanılmaktadır. Güneş enerjisi dönüşüm tesislerinin kurulması öncesinde 
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gerçekleştirilen fizibilite çalışmalarında, tesis kurulması planlanan bölgeye gelen güneş ışınımı 

miktarının hesaplanması kritik öneme sahiptir. Bu hesaplamalarda; saha ölçüm verileri, uydu tabanlı 

modeller ve ampirik modeller kullanılabilmektedir. Saha ölçümleri, zaman ve bütçe gereksinimi 

yüksek çalışmalardır ve genellikle meteoroloji istasyonlarının olduğu bölgelerde yapılmaktadır. Uydu 

tabanlı modeller çok geniş alanlarda tahmin yaparak coğrafi bilgi sistemleri yoluyla genel bir görünüm 

oluşturmaktadır. Ampirik modeller ise hedeflenen bölgeye özel rakamlar üretebilen yapıdadır. Bir 

GES projesinde bu üç yöntem bir arada kullanılabilmektedir. Bu süreç Şekil 1’de gösterilen adımlarla 

yürütülebilmektedir. 

  

 

 

Şekil 1. Güneş enerjisi tahminleme yöntemlerinin kullanım hiyerarşisi 

 

Yeryüzüne düşen güneş ışınımı miktarını tahmin eden modeller, hesaplama yoluyla atmosfer dışına 

gelen ışınım miktarının yeryüzüne düşme oranını tahmin etmektedirler. Atmosfer dışına gelen ışınım 

miktarında öngörülmesi zor olan bir değişken bulunmamaktadır fakat atmosferden yeryüzüne inene 

kadar; açısal değişimler, iklimsel ve topoğrafik değişiklikler etken olmaktadır. Bu değişkenlerin ışınım 

üzerindeki etkilerinin hesaplanması çok zor olduğundan, modellerle tahmin uygulaması 

gerçekleştirilmektedir. Ampirik modeller değişkenler ve katsayılar arasındaki matematiksel 

ilişkilerden oluşmaktadır. Model katsayılarının hesaplama yapılacak koordinata göre hesaplanması 

gerekmektedir.  

Bu çalışmada on farklı ampirik modelin Aydın ili için model katsayıları hesaplanmış ve hesaplanan 

katsayılar kullanılarak tahmin işlemi gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen tahminler, meteoroloji genel 

müdürlüğü tarafından yapılan ölçümlerle karşılaştırılarak hata parametreleri belirlenmiştir. Yapılan 

karşılaştırmalar sonucunda Aydın ili için yer yüzüne düşen ışınım miktarını en başarılı şekilde tahmin 

eden modelin belirlenmesi hedeflenmiştir.  

 

MATERYAL VE YÖNTEM  

Çalışmada, atmosfer dışına gelen güneş ışınımı eşitlikler yoluyla hesaplandıktan sonra, atmosfer 

dışındaki ışınımın yeryüzüne düşen oranı ampirik modeller kullanılarak tahmin edilmiştir.   

Saha Ölçümleri

Doğrulama
Seçilen saha için model tahminlerinin validasyonu 

gerçekleştirilir.

Ampirik Modeller

GES için yer seçimi
GES kurulabilecek muhtemel alanlar için gerçekçi 

senaryolar oluşturularak yer seçimi yapılır.

Uydu Tabanlı Modeller

Genel değerlendirme Teisisin kurulabileceği muhtemel alanlar belirlenir.
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Atmosfer dışına gelen günlük radyasyon miktarı 1 numaralı eşitlik kullanılarak hesaplanmıştır. (Duffie 

ve Beckman, 1980). 

 

𝐻0 =  
24𝑥3600𝑥𝐺𝑠𝑐

𝜋
[1 + 0.033 (𝐶𝑜𝑠

360𝑛

365
)] ∗ [𝐶𝑜𝑠𝜑 𝐶𝑜𝑠𝛿 𝑆𝑖𝑛𝑤𝑠 +

𝜋

180
𝑤𝑠 𝑆𝑖𝑛𝜑 𝑆𝑖𝑛𝛿 ] (1) 

 

Deklinasyon açısı 2 numaralı eşitlik kullanılarak hesaplanmıştır. n değerinin bulunmasında Tablo 

2’den yararlanılmıştır (Cooper 1969; Duffie ve Beckman, 1980). 

 

 

Tablo 2. Aylar için ortalama günler ve aylara göre n değerleri (Klein, 1977; Duffie ve Beckman, 1980) 

Aylar Ayın i nci günü için n değeri 

Ayın ortalama günü 

Tarih/Zama

n 
n 

Ocak i 17 17 

Şubat 31 + i 16 47 

Mart 59 + i 16 75 

Nisan 90 + i 15 105 

Mayıs 120 + i 15 135 

Hazir

an 
151 + i 11 

136

2 

Temm

uz 
181 + i 17 198 

Ağust

os 
212 + i 16 228 

Eylül 243 + i 15 258 

Ekim 273 + i 15 288 

Kasım 304+ i 14 318 

Aralık 334 + i 10 344 

 

Gün batımı saat açısı 3 numaralı eşitlik kullanılarak hesaplanmıştır (Duffie ve Beckman, 1980). 

𝛿 = 23.45 𝑆𝑖𝑛 (360
𝑛 + 284

365
) (2) 
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Modellerde kullanılan S, hesaplama yapılan tarih ve koordinatta o güne ait güneşlenme süresini, S0 ise 

aynı gün ve aynı yerdeki toplam gün uzunluğunu ifade etmektedir. S değeri meteorolojik ölçümlere 

göre belirlenirken, S0 değeri 4 numaralı eşitlik kullanılarak hesaplanmıştır (Duffie ve Beckman, 1980). 

 

 

Çalışma kapsamında kullanılan ampirik tahmin modelleri 

Afyonkarahisar ilinde yeryüzüne ulaşan güneş radyasyon modellenmesinde kullanılan tahmin 

modelleri Eşitlik 5-14’de verilmiştir. 

Model 1 [Angstrom-Prescott modeli (Prescott, 1940)]; 

 

Model 2 [Elagib ve Mansell, 2000]; 

 

Model 3 [El-Metwally, 2005]; 

 

Model 4 [Külcü, 2015]; 

 

Model 5 [Bahel vd., 1987]; 

𝑤𝑠 = 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠[− tan(𝜑) tan(𝛿)] (3) 

𝑆0 =
2

15
[𝑐𝑜𝑠ℎ−1{− tan(𝛿) tan(𝜑)}] (4) 

𝐻

𝐻0
= 𝑐1 + 𝑐2 (

𝑆

𝑆0
) (5) 

𝐻

𝐻0
= 𝑐1 + 𝑐2 (

𝑆

𝑆0
)

𝑐3

 (6) 

𝐻

𝐻0
= 𝑐1

(1/𝑠) (7) 

𝐻

𝐻0
= [

𝑐1 (
𝑆
𝑆0

)

𝑐2𝑤𝑠
] + 𝑐3𝑤𝑠 (8) 

𝐻

𝐻0
= 𝑐1 + 𝑐2 (

𝑆

𝑆0
) + 𝑐3 (

𝑆

𝑆0
)

2

+ 𝑐4 (
𝑆

𝑆0
)

3

 (9) 
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Model 6 [Ampratwum ve Dorvlo, 1999]; 

 

Model 7 [Almorox ve Hontoria, 2004]; 

 

Model 8 [Dogniaux ve Lemoine, 1983]; 

 

Model 9 [Külcü, 2019];  

 

Model 10 [Hargreaves, 1985];  

 

  

𝐻

𝐻0
= 𝑐1 + 𝑐2 (

𝑆

𝑆0
) + 𝑐3𝑙𝑜𝑔 (

𝑆

𝑆0
) (10) 

𝐻

𝐻0
= 𝑐1 + 𝑐2𝑒𝑥𝑝 (

𝑆

𝑆0
) (11) 

𝐻

𝐻0
= 𝑐1 + [𝑐2 (

𝑆

𝑆0
) + 𝑐3] 𝜑 + 𝑐4 (

𝑆

𝑆0
) (12) 

𝐻

𝐻0
= 𝑐1 + 𝑐2𝑙𝑜𝑔 (

𝑆
𝑆0

𝑤𝑠
⁄ ) + 𝑐3 (

𝑆

𝑆0
) (13) 

𝐻

𝐻0
= 𝑐1 ∗ (∆𝑇)0.5 + 𝑐2 (14) 
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Model verilerinin başarılarının belirlenmesinde kullanılan istatistiksel parametreler 

Çalışma kapsamında incelenen modellerin tahmin yeteneklerinin karşılaştırılmasında; Eşitlik 15’de 

yer alan MPE (ortalama hata yüzdesi), Eşitlik 16’da yer alan MBE (ortalama sapma hatası), Eşitlik 

17’de yer alan RMSE (ortalama hata kareleri kökü) ve Eşitlik 18’de yer alan R2 (determinasyon 

katsayısı) parametreleri kullanılmıştır. 

 

 

 

 

 

SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

Tablo 3’de çalışma kapsamında kullanılan on model tarafından tahmin edilen veriler ile Aydın ili 

meteoroloji istasyonundan ölçülen verilerin karşılaştırmalı grafikleri sunulmuştur. Grafiklerde kesikli 

(tahminlenen) çizgilerin düz (ölçülen) çizgilerle örtüşmesi, modelin tahmin başarısının yüksek 

olduğunu ifade etmektedir. Çizgilerin birbirinden uzaklaştığı aylarda modelin tahminlerinde hataların 

meydana geldiği anlaşılmaktadır. Bütün modeller bütünlük içerisinde değerlendirildiğinde, Sırasıyla 

Model 3, Model 7, Model 9 ve Model 10’un tahmin verilerinin diğer modellerden daha düşük olduğu 

sonucu ortaya çıkmaktadır. Model 1’in verilerinde de bazı küçük sapmaların olduğu görülmektedir. 

Model 2, Model 4, Model 5, Model 6 ve Model 8’in tahmin başarılarının yüksek olduğu tespit 

edilmiştir. Ancak grafikler üzerinden yapılan değerlendirmede başarılı olarak görülen modellerin 

kendi içerisinde bir sıralama oluşturmak mümkün değildir. Bu kapsamda istatistiksel parametrelerin 

değerlendirilmesi gerekmektedir.  

  

𝑀𝑃𝐸 =
1

𝑁
∑ (

𝐻𝑖𝑝 − 𝐻𝑖𝑜

𝐻𝑖𝑜
) 𝑥100

𝑁

𝑖=1

 (15) 

𝑀𝐵𝐸 =
1

𝑁
∑(𝐻𝑖𝑝 − 𝐻𝑖𝑜)

𝑁

𝑖=1

 (16) 

𝑅𝑀𝑆𝐸 = √
1

𝑁
∑(𝐻𝑖𝑝 − 𝐻𝑖𝑜)

2
𝑁

𝑖=1

 (17) 

𝑅2 =
∑ (𝐻𝑖𝑝 − 𝐻𝑖𝑝𝑎)(𝐻𝑖𝑜 − 𝐻𝑖𝑜𝑎)𝑁

𝑖=1

√[∑ 〖(𝐻𝑖𝑝 − 𝐻𝑖𝑝𝑎)
2

] [∑ (𝐻𝑖𝑜 − 𝐻𝑖𝑜𝑎)2𝑁
𝑖=1 ]𝑁

𝑖=1 〗

 
(18) 
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Tablo 3. Modeller tarafından tahminlenen ve ölçülen veriler 

  

  

  

  

Model 1 Model 2 

Model 4 
Model 3 

Model 5 Model 6 

Model 8 Model 7 
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Tablo 4’de modellerin hesaplanan katsayıları (c1,c2,c3 ve c4) ile istatistiksel değerlendirme katsayılar 

sunulmuştur. En düşük MPE değeri Model 2, en düşük MBE değeri Model 2 (Model 4, 5 ve 8 içinde 

seviyeler yüksek değil), en düşük RMSE değeri Model 4 ve 5, en yüksek R2 değeri Model 4 tarafından 

tahmin edilen değerler için hesaplanmıştır. MPE ve MBE parametreleri hatanın pozitif veya negatif 

olma durumundan etkilenmektedir. Bu nedenle RMSE ve R2 parametreleri son yargının 

oluşturulmasında kullanılmaktadır. Bu bağlamda Aydın ili için en düşük hata ile tahmin yapan 

modelin Kulcu (2015) tarafından geliştirilen Model 3 olduğu sonucuna varılmıştır. Aydın ili için 

Model 3’ün hesaplanmış katsayıları yerleştirilmiş hali aşağıdaki gibidir.  

 

𝐻

𝐻0
= [

6,77231 (
𝑆
𝑆0

)

0,17609 𝑤𝑠
] + 0,00261𝑤𝑠 

 

Tablo 4. Modellerin katsayıları ve istatistiksel parametreler 
 

C1 C2 C3 C4 MPE MBE RMSE R2 

MODEL 1 0,22660 0,43395     -0,56802 -0,04988 0,24933 0,99858 

MODEL 2 0,00000 0,63465 0,49392   0,06220 -0,00246 0,17023 0,99919 

MODEL 3 0,00409       -9,23129 -0,59046 1,76269 0,99755 

MODEL 4 6,77231 0,17609 0,00261   0,14777 0,00439 0,14203 0,99944 

MODEL 5 0,25484 0,39364 0,00000 0,00000 0,23330 0,00495 0,20253 0,99886 

MODEL 6 0,62557 0,00257 0,58031   -0,12634 -0,00976 0,15107 0,99939 

MODEL 7 0,27684 0,04885     -1,79946 -0,16759 0,56382 0,99359 

MODEL 8 0,25295 0,00607 0,00005 0,16398 0,22919 0,00472 0,20253 0,99886 

MODEL 9 0,37515 0,00047 0,22331   3,61704 0,23649 0,64613 0,99510 

MODEL 10 0,120966 0,073716     3,6170393 0,236493 0,646126 0,995272 

 

Model 9 Model 10 
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ABSTRACT 

The declaration of the Corona Virus as a pandemic by WHO on March 11th 2020 has led many 

countries to shift to online education without any preparation. After the declaration of the Corona 

Virus in Turkey, teachers started to get prepared for their classes in a week period of time. The 

pandemic brought significant changes to global education systems. More than one billion students 

were left out of school in this period of time. Teachers as well as students did not know how to deal 

with the situation since it happened for the first time. For that reason, the rapid transition from face-to-

face to online education brought many challenges and opportunities for teachers that need to be 

investigated. Therefore, this study aims to investigate teachers’ perceptions towards the impact of the 

Covid-19 on instructional strategies. The participants consist of four English Language teachers 

working in a private school located in Turkey/Samsun. Data was collected through a semi-structured 

interview form which consisted of three sections. The first section contains general information about 

the teacher and the school. The second section contains questions about teaching materials, and the 

last section includes questions about teachers’ feelings on the rapid transition. The meetings were 

audio-recorded, transcribed, and analyzed by content. The findings of the interviews were organized 

into three themes; instructional strategies, challenges in online teaching, and changes in schooling 

after pandemic. The results indicate that most of the teachers felt left alone and needed to be trained on 

how to adapt and use instructional strategies in order to boost communicative skills and increase 

students’ participation. 

Keywords: Communicative skills, Covid-19, Education System, English Language Teachers, 

Methods, Online learning, Private school. 

 

INTRODUCTION 

The Covid-19 virus which emerged in Wuhan, China rapidly started to influence the whole world.  

With the emergence of the pandemic, not only healthcare systems, tourism and economy but also the 

education system was affected. Pandemics affect human life in many aspects because some are very 

infectious and quickly spread across countries and continents (Verikos., et al., 2015). Besides, the 

corona virus is affecting the social life of people. Not only places were closed but also social, religious 

ceremonies were cancelled. Social distancing which means staying away from people in order to avoid 

the spreading virus became crucial. People started to work from home and tried to minimize contact.  

The declaration of the corona virus as a pandemic by the WHO on March 11th 2020 has led 

many countries to shift to online education without any preparation. “Approximately 1.6 billion 

children and young people were affected by the pandemic, which affected 91 percent of students 

worldwide” (Miks & McIlwaine, 2020, Para.1). Under the influence of the pandemic, schools were 

closed and distance education started. In Turkey the schools closed on March 16th, 2020 after the first 

Covid-19 case was reported. The online instruction process started for all levels on March 23rd, 2020. 

Teachers used only one week to get ready for the online education process.  

Moore et al. (2011) states that distance education is a computer-based teaching method which 

provides interaction between students and lecturers due to limitations. According to Bates (2015) 

“Distance education is based on two-way communications media such as the Internet or video-
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conferencing that enable interaction between the teacher that leads the instruction and the remote 

student” (p.7). In Turkey education was provided through television and the internet. Course programs 

were weekly provided through Educational Information Network (EBA) and television. Furthermore, 

the Turkish government provided internet to students to carry on their education.  

Recently, a large and growing body of literature investigated the problems related to online 

teaching and learning during Covid-19. These studies mostly focus on the problems faced by students. 

One of the researches conducted by French (2020) discusses the impact of Covid-19 among students. 

The study reports that students having little income were more likely to postpone graduation compared 

to students with higher-income. Rizun et al. (2020) observed students’ acceptance of the Covid-19. 

The results showed that students were comfortable with using computers and the internet which has 

been enhancing the productivity of students. Chatuverdi et al. (2021) stated that the pandemic not only 

has an impact on education but also on daily routines and mental health of students. However, few 

authors have been able to draw on any systematic research into the problems faced by teachers. As 

stated in one of the studies of Verma et al. (2020) which shows that teachers have been facing many 

difficulties after the sudden transition from face-to-face instruction to online. This problem appeared 

because many institutions did not have trained teachers. Another study conducted by Punit and Qz, 

(2020) reveals that it is hard to control students in distance education. They are surfing on different 

web pages, making constant noises or eating food which leads to distraction. As an advantage, online 

education provides a chance for teachers to learn about digital tools. Teachers have more time to think 

about their class-plan as well. However, as a disadvantage, pressure is put on teachers who work 

online (Burke and Dempsey 2020). Hebebci et al. (2020) reported in a study on distance education that 

“restricted interaction, lack of equipment, infrastructure problems are the most remarkable negative 

views regarding distance education activities” (p.267). Teacher voices are not heard when it comes to 

making decisions about schooling. Instructors did not feel ready and prepared because of the rapid 

transition to online instruction (Judd et al., 2020). Teachers have to take all components of the 

instruction into consideration. Methods, time of instruction, online tools, psychological and social 

components can be regarded as some examples. Furthermore, instructors have responsibilities which 

are not easy to take since they have never experienced distance education.  

The transition from face-to-face to online teaching brought challenges and also opportunities 

for teachers that need to be investigated. Given these previous findings, far too little attention has been 

paid to the impact of Corona virus on education from EFL teachers’ perspective.  

The main objective of this study is to gather opinions of English language teachers working in 

a private school in Turkey. 

This research seeks to address the following questions: 

1. Are there any changes in the use of teaching materials? 

2. How did teachers feel after the rapid transition to online education? 

3. Will distance education have an effect on schooling when returning back to school? 

 

METHODOLOGY 

Research Design 

This study is qualitative research which aims to identify and determine the effects of the Covid-19 

pandemic on teachers’ instructions. Miles and Huberman (1994) “A qualitative research design is 

based on observations, interviews or documents. Such data are not usually immediately accessible for 

analysis, but require some processing” (p.9).  
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CONTEXT AND PARTICIPANTS 

Context 

The research is conducted on English language teachers working in a private school located in 

Samsun/Turkey. The schools’ community generally consists of middle income. Most of the parents are 

working at the faculty or they run a small business. 

Participants 

The participants in this study were 4 in-service teachers of English Language Teaching. All of the 

teachers teach in the same private school in Samsun. One of them is working at the primary 

department (grade 1 till 4) and three of them at the secondary (grade 5 till 8). Two out of the four 

teachers have a master’s degree. Each teacher has at least 6 years of experience in the field. 

DATA COLLECTION AND ANALYSIS 

Data will be obtained through a semi-structured interview form adapted from Judd et al. 

(2020). The first section contains questions about background information of the teacher and the 

school: 

1. How would you characterize your school’s community?  

2. What grades do you teach?  

3. How many years have you been teaching?  

4. Do you have a master’s degree? 

 

  Second section considers questions about what EFL teachers think of the online teaching 

process regarding teaching materials: 

1. What kind of teaching materials did you use before the pandemic? 

2. What kind of teaching materials are you using for distance education? 

The final part provides questions about challenges faced by EFL teachers: 

1. What kind of difficulties did you face after the rapid transition to online teaching? 

2. How did you feel? 

3. Do you believe this experience will change schooling when you return?  

The interviews were conducted individually with the participants, audio-recorded and transcribed. 

Each interview was designed in accordance with the three research questions. Thematic analysis 

method was used. Guest et al. (2012) explains: 

Thematic analyses move beyond counting explicit words or phrases and focus on identifying 

and describing both implicit and explicit ideas within the data, that is, themes. Codes are 

typically developed to represent the identified themes and applied or linked to data as 

summary markers for later analysis (p.10). 

First, the collected data is prepared and organized. Secondly, the encoded data is reduced to themes 

and codes. And in the final stage, the analysis is presented in the findings. 

The results are organized into 3 themes that emerged from the interviews and thematic 

analysis: 1) Instructional Strategies; 2) Challenges in online teaching 3) Changes in schooling after 

pandemic. 

 

 



6th INTERNATIONAL EDUCATION AND INNOVATIVE SCIENCES CONGRESS 

(November 24-25, 2022 / Burdur Mehmet Akif Ersoy University) 
 

1131 

 

FINDINGS 

Instructional Strategies 

 Dick (2013) explains instructional design theory as a focus on planned instruction to a 

multidimensional field of study which includes psychology, technology, evaluation, measurement, and 

management. Strategies found in this study are: materials, methods and time management. 

 Variety in materials is very essential in teaching a foreign language. The right material in 

accordance with the students’ level will motivate and also encourage the learner. In this study most of 

the teachers used the same materials. The instructional materials used by teachers before the pandemic 

were; technological devices like smart boards which includes the course book applications, flashcards, 

printed materials, puppets, posters, board games, learning videos, interactive online games. 

I work as a teacher at a secondary school. I mostly used materials 

which came with the course books. The application of the book was 

downloaded on the smart boards. I also used flashcards and 

learning videos (YouTube). I kept using the same materials online. 

(Teacher 2) 

 

Two of the participants explained that this situation changed after the pandemic. Distance education 

affected their way of teaching.  

There are units in my book which need interaction between 

students. For example there was a unit about friendship and 

another about phone calls. Before the pandemic we could role play 

in class and keep them communicating with each other. This 

changed after the pandemic, reflecting real life situations became 

hard. (Teacher 1) 

 

I teach very young learners. They like to communicate and play 

with each other. I mostly used task-based and communicative 

approaches in my classes. I made use of puppet, flashcards and 

board games.  We had art and craft classes in which my students 

were cutting and pasting. I tried to vary my activities in order to 

attract the attention of my students. When everything got changed I 

felt a lack in equipment because we couldn’t do the art and craft 

activities or play board games anymore. I also couldn’t use the 

printed materials because my students are very young and they 

need assistance. It’s very hard to get their attention from the 

screens.  (Teacher 3) 

 

Even though two participants faced difficulties in the usage of their materials before and after 

the pandemic the others didn’t. These teachers hold on to the view that the pandemic did not affect 

their way of teaching. The materials used stayed the same but their focus shifted to use more online 

interactive tools than before. Teacher (4) explained that everything is reachable on the internet. She 

tries to select communicative tools which foster speaking. Teacher (1) explains likewise. She still 

keeps going with the course book and downloaded the applications on her laptop which she used to 

use in her classes before.  

Materials can be adapted to online education. I think the most 

important point is that we need to make our students move around, 

which they cannot do now. They are  sitting straight in front of 
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the computer. We need to incorporate physical activities as well. 

We need to get their bodies and minds moving at the same time. 

 (Teacher 2) 

 

All of the participants stressed the same about time. They learnt how to manage time. Each 

class took 40 minutes before the pandemic. Now, it takes 30 minutes. They all re-planned their 

schedules themselves and tried to manage everything in 30 minutes of time which is very limited. 

The Challenge in Online Teaching 

 The challenges faced by teachers during distant education consist of three sub-themes, that is, 

technical handicaps, student participation, and distance teaching experience. One of the most 

important challenges faced by teachers as well as the students was the use of ‘zoom’. Zoom is a 

conferencing tool which hosts you a virtual meeting. All the participants used Zoom in the teaching 

process. First the It-department of the school gave lectures about how to conduct lessons with the help 

of Zoom. Afterwards, parents were informed about the usage of this tool. Teacher (2) stated that the 

signals of the Internet were poor at the beginning because the whole country tried to make use of the 

internet in this period of time. Teacher 2 made the following comment. 

At the beginning I found it hard to use Zoom. I am not into 

technology that much. I also faced problems with my book 

application. I could not see my students and the book at the same 

time on my screen. I had to juggle between the book and Zoom. I 

worked around it myself. Once you get used to, it all follows. 

(Teacher 2) 

 

 The participants stated that at the beginning of the pandemic, students did participate in the 

classes. All the camera’s and sounds were on. Especially in secondary school, when the students 

started to realize and found out this would be a long process they all gave up and wanted to be back at 

school. Most of the students were psychologically affected; they don’t want to sit in front of the screen 

anymore. Automatically students turned off their volumes and cameras. Most of them aren’t even 

coming to class. 

 

Students started to focus on different things during the classes. 

Cameras turned off, I was not able to see them. (Teacher 4) 

 

The attendance dropped. I felt like looking at black screens. 

(Teacher 2) 

 

You as a teacher can’t reach the distracted learner. 

 (Teacher 1) 

 

My very young learners already have a short concentration span 

which is still the same. They are not leaving the meeting room but 

prefer to switch off their cameras and do something else. (Teacher 

3)  
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The participants’ experiences on distant education showed a common sub-theme; anxiety. All of the 

participants stated that they felt anxious because the pandemic was something they never faced before. 

They had no idea about online teaching. The teachers had very little time to prepare their materials. 

There was no training provided to teachers on how to adapt their materials or how to teach online.  

I expected more frequent follow ups, more frequent meetings in 

which we were asked what we have been up to, how it is going etc. 

We used to have it at the very beginning but when it died out 

everyone was in their own world. I felt left alone as a teacher. 

(Teacher 2) 

 

Changes in schooling after pandemic 

 The pandemic has brought many changes to education. In accordance with the participants' 

answers, schooling will definitely change after the pandemic. The opinions of teacher 1 and 3 were 

similar to each other. Both stated that they are aware of the advantages and disadvantages of online 

teaching. Children of this era are into technology. They discovered how to use web tools. Thus, 

technology should be integrated into education. Teachers should also get training, and stay updated. 

 In addition, teacher 2 and 4 believe that online education will stay as a part of our life. Flipped 

learning can be preferred in which students may have three days face-to-face education and two days 

online from home. Even the holidays due to snow can be switched to online teaching.  

 

I also feel that this pandemic tries to move the current system to 

the internet. (Teacher 2) 

 

DISCUSSION 

 Online education during the Covid-19 has significantly affected English Language teachers. 

The pandemic has had an impact on the learning activities provided by teachers. Materials, methods 

and time management had to be re-planned and organized. The development of materials needed effort 

and time which was not easy to take. A pressure was put on teachers who work online (Burke and 

Dempsey, 2020).  Each teacher had to figure out how to adapt their teaching materials to online 

education. Most of the participants in this study explained that they tried to focus more on 

communicative activities which were very hard to implement via screens. This view goes in line with 

Hebebci et al. (2020) who reported in a study on distance education that restricted interaction is one of 

the most remarkable negative views regarding the online teaching process. Children at the primary 

school especially had more difficulties in understanding their foreign language teacher. Very young 

learners have a short concentration span and found it hard to sit in front of the computer. The teacher 

could not reach them. Punit (2020) explained in their study that it is hard to control students. This 

might be because of the lack of eye contact which hinders communication and makes it hard to control 

them. The secondary school teachers explained significantly the same and added that their students are 

more autonomous learners whereas the primary school students are not. Instructors in this study stated 

that they felt anxious at the beginning of the pandemic since they had never experienced such a 

situation before. They felt left alone and expected more frequent meetings and training. Verna et al 

(2020) showed that the difficulties which were faced by teachers appeared because many institutions 

did not have trained teachers. Therefore, teacher training must be provided. Furthermore, they 

observed that the participation dropped by time. Students were distracted and started to switch off their 

volume and cameras. This means that students’ interest is lost over time which needs to be boosted. 

This study also proposed that teachers’ beliefs changed. They are aware of the digital era which has an 

important role in education. Children became members of the digital world. Thus, technology should 

stay integrated into language teaching even after returning back to schools. Two of the teachers in this 

study believe that online education will stay as a part of our life. Flipped learning which was 
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recommended by one participant might be helpful. This approach helps the students to study the 

material before coming to class and discuss the content in the classroom. Afterwards, the students 

check their comprehension for further learning at home. 

 

CONCLUSION 

 The present study was designed to determine the effect of the Covid-19 on instructional 

strategies in the EFL context from teachers’ perspective. During the pandemic teachers carried out 

online learning which brought many challenges. Development of materials needed effort and time. A 

pressure was put on the teachers since they never faced such a situation before. Furthermore, some 

communicative activities were neglected because via online teaching real life could not be reflected. 

Limited interaction has led to difficulties during the teaching process. Flipped learning was 

recommended by a participant who took part in this study. This approach can be useful in order to 

boost communicative skills. Besides, a primary school teacher stated that her students have a very 

short concentration span which was not easy to handle through the screens. Teachers were not trained 

and most of them felt left alone during this period and expected more follow ups. By time, students 

turned off their cameras and the participation dropped. Even though the teachers expressed the 

challenges faced they also stated that this period of time made students members of the digital world. 

They learnt how to use online tools. The main conclusion that can be drawn is that online teaching did 

not run well since teachers were not trained on how to adapt materials and foster communicative 

skills. The integration of technology in language learning is inevitable. Therefore, more frequent 

follow ups and teacher training are essential in order to help teachers to foster education. This research 

was limited to EFL teachers working in one private school. Further studies should aim to replicate in a 

larger context. 
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ABSTRACT 

Blended learning has been widely used in teaching English since it enables to implement various 

techniques in language classrooms. As blended learning is an innovative approach to language 

learning and teaching, it provides several interactive activities which enable the learners to learn the 

content more deeply. In this paper, it is aimed to reveal what are trends and main findings of the 

English blended courses in Turkey and shed light to future studies in this way. The data of this 

descriptive study was obtained by scanning 12 master’s theses accessed from CoHE National Thesis 

Centre database. The data were gathered by document analysis and they were analysed through 

content-analysis tool. The results of the analysis revealed that the MA theses about blended learning 

model in Turkish EFL classes gained popularity in the years 2015 and 2016. According to the results, 

it is found that most of the theses were done at Bahcesehir University, the research methods of the 

theses were mostly mixed research method. In addition, various variables in theses involved in this 

review were analysed one by one. At the end of the review, various suggestions are made for educators 

and further research. 

Keywords: Blended learning, Masters theses, English language teaching, EFL, Meta-synthesis 

 

1. INTRODUCTION 

Technological advances such as Internet and digital technologies are a driving force for the 

development of the Web which is a successful, dynamic, effective, global, communicative, economic, 

democratic and modern medium of teaching and learning at a distance (Khan, 1997). In fact, Web 

plays a vital role in the metabolism of ELT (English Language Teaching) because almost everything is 

produced in English especially it is the general language adapted in Internet to interact, teaching and 

learning. Then, there is a necessity for an individual to learn this language in order to get a better grasp 

of content (Khan et al., 2021). The case that every individual has varied and unique learning styles led 

to instructors rethinking the teaching approaches by embracing various teaching methods to cater to 

each student’s learning style (Kintu et al., 2017, as cited in Tawil, 2018, p.47). Additionally, 

researchers started to questioning of teachers’ and learners’ roles in education, which in turn provided 

the improvement of teaching-learning approaches, models and methods which make the learner as an 

active participant of the process and they have suggested that learning is not limited to the classroom 

environment (Kozikoglu, 2019). 

     Blended learning gives an opportunity to make use of many different teaching methods and forms 

in foreign language instruction. We perceive blended learning as a combination of standard face-to-

face (classroom instruction) with e-learning in a single teaching and learning environment (Neumeier, 

2005; Hubackova, Semradova & Klimova, 2011). Studies over the past two decades have provided 

important information on the overall benefits of blended learning for language classrooms. However, 

few studies have investigated the use of blended learning in English Language Teaching classes in 

terms of its advantages and disadvantages as well as the effectiveness of it. This paper is a meta-

synthesis which aims to discuss and analyse the findings of previous studies as a whole to pave the 

way for further studies. One another goal of this study is to serve the reader up-to-date with current 

literature on a topic. For this reason, the present article is significant in the ELT field as one of the 
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purposes of it is to give an insight for language educators. Furthermore, there are some studies focus 

on the analysis of the studies on flipped learning method in Turkey (Naycı, 2020; Birgili, Seggie & 

Oguz, 2021; Kozikoglu, 2018; Uzunboylu, Ethemi & Hamidi, 2021; Turan & Akdag–Cimen, 2019; 

Temizyurek & Unlu, 2015) whereas there are limited content analysis studies on blended learning in 

Turkish EFL context. Therefore, the main purpose of this paper is to deeply review the master’s theses 

on blended learning conducted in Turkey concerning English language teaching in terms of 

a)publication year, b)research design and method, c)target population, d)the universities where they 

were conducted, e)research aim, f)research results. The responses of the following questions were 

sought within the scope of this objective: 

RQ1: What are the trends in blended learning research in Turkish EFL context? 

   RQ2: What were the main findings from the available M.A. theses? 

 

2. REVIEW OF LITERATURE         

Prior to the background information about blended learning, it is essential to make a clear definition of 

what is signified by the term ‘blended learning’. When we look at the literature, there are a lot of 

definitions about it. In this sense, it is difficult to reach a standard description. For example, according 

to Broadbent et al. (2020) the notion of blended learning has been widely used to define a mixture of 

face-to-face education with mediating technological devices; yet this term includes most in-class 

teaching. Usta (2007) defined this concept as an approach of education which unites several 

conventional and online teaching methods and benefits from all types of technology (as cited in 

Hebebci and Usta, 2015). According to Singh (2003), blended learning is generally regarded as 

linking-conventional teacher-led instruction to synchronous online teaching and asynchronous self-

paced practice. These blended learning approaches are shown in Table 1.  

 Additionally, Shank (2007) describes the notion of blended learning as it refers to the 

combination of learning methods which are not limited to distant and face-to-face teaching. Similarly, 

according to Jones & Sharma (2021) blended learning model is composed of e-learning and 

conventional face-to-face learning. As it can be seen from the definitions, the term ‘blend’ in blended 

learning model simply refers to mixing classroom instruction (face-to-face education) and online 

learning to maximize teaching and learning outcomes using beneficial aspects; minimize teaching and 

learning challenges using these programs. Then, blended learning is an admixture of face-to-face 

instruction and computer assisted language learning (CALL) in a single instruction (Neumeier, 2005; 

Graham et al., 2014).  Hubackova et al. (2011) indicated that blended learning concept is a combined 

instruction model, that is, an amalgamation of traditional face-to-face teaching and e-learning; also, it 

has two basic types of teaching called as synchronous and asynchronous teaching. Also, the terms 

‘distance education’ or ‘blended learning’ or ‘hybrid learning’ are very common practices all around 

the globe (Khan et al., 2021). Whittaker summarized the notion of blended learning in the field of 

English Language Teaching as: BL concept mostly indicates the mixture of face-to-face (f2f) teaching 

and computer technology including online and offline materials. (as cited in Hockly, 2018, p.97)  

     Neumeier (2005) used the metaphor ‘toy shop’ to clarify blended learning model. She asserted that 

various possibilities in the Internet (educational websites, applications, learning management tools, 

games) are the toys, so the Web is a toy shop and we, as instructors, are the children in a toy shop. In 

this sense, the flexibility that blended learning provides should be used carefully and the language 

courses should be designed thoughtfully in order to foster successful language learning. Because 

blended learning does not simply incorporate in-class learning and e-learning but trigger learners to 

reflect deeply what and how they think by connecting both activities (Zhang et al., 2020). In other 

words, the amalgamation of computer assisted instruction and f2f teaching means that blended 

learning has some significant differences to fully e-learning, so it is mostly considered to be a field 

worthy of research in its own right (Hockly, 2018). 

In fact, the most notable function of blended learning model is that it aims to optimize 

achievement of learning by applying the ‘right’ learning technologies to match the ‘right’ individual 

learning style and strategies to transfer the ‘right’ skills to the ‘right’ person at the ‘right’ time (Singh 

& Reed, 2001). Thus, the principle is simple: make an optimal integration of f2f and online learning. 

This model would be beneficial both for the instructors and learners in order to maximize the foreign 
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language learning process (Grosu & David, 2013). Therefore, BL has become really normalized in 

higher education setting of English language learning. This approach involves web-based activities 

which are implemented simultaneously during standard f2f classes including homework (Hirata & 

Hirata, 2020).  

     The philosophy behind blended learning model is a combination of some learning theories 

including behaviourism, cognitivism, constructivism, social learning theory and connectivism; 

therefore, learning outcomes are based on Bloom’s Learning Taxonomy which basically aims to 

encourage higher order thinking abilities of the learners (Birgili et al., 2021). In other words, this 

learning model embodies various pedagogical approaches along with student-centred learning, active-

learning, problem-based learning and task-based learning (Kozikoglu, 2018). 

 
Table 1. Blended Learning Choices and Approaches (Singh, 2003) 

     An effective BL course should be designed in accordance with the needs and interests of language 

learners, so it should include the implementation of classroom teaching and online teaching to promote 

personalized learning experiences without sacrificing the quality of face-to-face instruction and in-

person interactions (Rubio & Thoms, 2013). In this context, personalized learning refers to 

customizing the learning environment for each student’s own pace, needs, abilities and interest to give 

them an opportunity to plan their own process; the aim is to make them autonomous learners in a way. 

If BL is implemented in an accurate way with the necessary resources, technologies, and training for 

both instructors and learners, the overall efficacy of it for foreign language learning is equal to or 

better than traditional classroom instruction (Broadbent et al., 2020). On the other hand, the 

practitioners need to keep in mind that BL courses should allow learners to assimilate both the e-

learning and the classroom lecture equally well (Khan et al., 2021). As for the summary of the overall 

concept, Thorne’s (2003) study indicated the following: 

 “However, there are also positive connotations to blending – coffee, perfume, whisky that 

can mean the mixing together of wonderful ingredients to create something special for others to 

consume. Connoisseur blenders in this role need to know their  customer, their preferences and how 

to create a mix that delights and invites them to  return again and again; the more positive connotations 

of ‘blended learning’ would also mean this. Blended learning should be the ultimate perfect 

solution to tailoring learning to fit not only the learning need, but also the style of the learner.” 
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(p.17) 

 

     Another important point on this BL concept was asserted by Kitchenham (2011), that is, not only 

accuracy and fluency in the target language are the goals of foreign language instruction, but the cross-

cultural communication skills and the understanding of culture abilities should be taken into 

consideration. The rationale behind this statement is the ‘digital natives’ and ‘digital immigrants’ 

designations which were first used by Marc Prensky in 2001. Today, our students are all the native 

speakers of the Web language due to the fact that the computers have entered and have extremely 

affected our lives in 21st century. They all have tablets, mobile phones or computers in their hands; 

they born with this digital literacy.  On the other hand, the teachers were not born into the Web-based 

life, so they need to gain technological competence. Students are more willing to join international 

meeting, webinars; playing video games with the children all around the world. That’s why the 

teachers should allow the students to take part in these online events in order to help them to develop 

self-confidence, inter-cultural sensitiveness, willingness to communicate, and even native-like fluency 

abilities in the target language. By virtue of the fact that we live in this digital era, we need to address 

digital natives’ learning preferences by implementing blended learning materials through using 

convenient learning systems. 

     When it comes to discuss the benefits of the blended-learning, we can list them as: 

a) flexibility to combine face-to-face and e-learning, synchronous and asynchronous design 

components 

b) a potential to having a learning community out of the classroom (Stacey & Gerbic, 2009) 

c) opportunity to provide immediate feedback 

d) cost-effectiveness for both students and practitioners 

e) motivating timid students to interact with group members 

f) promoting active learning through unlimited type of activities 

g) allowing enough time for learners to think about what they want to say 

h) designing video lessons and activities according to the needs of the students 

ı) opportunity to familiarity between students in face-to-face classes; so providing social interaction in 

online session 

j) time and place freedom 

k) enhancing presentation skills 

l) preventing paper waste thanks to online exercises, readings and assessments 

m) allowing students to watch the recorded sessions again and again  

     Despite the considerable advantages of blended learning courses, there are a lot of challenges 

including: 

a) lack of or insufficient Internet connection 

b) lack of technological devices and accessories such as headphones, microphones, web-cameras, etc. 

c) difficult to observe the students; classroom management requires much more effort 

d) needs enthusiasm and self-regulation; so it can be highly challenging to touch the less autonomous 

students 

 

 

  3. METHOD 

This study is a meta-synthesis which is known as thematic content analysis study. Meta-synthesis 

studies consist of the synthesis and interpretation of research on the same topic with a critical point of 

view by creating themes or main templates (Calik & Sozbilir, 2014). The main difference between 

meta-synthesis and meta-analysis or descriptive content analysis studies is that the number of studies 

(sample size) included in meta-synthesis studies is generally limited. It is thought that meta-synthesis 

is the proper type for this study since its purpose is to examine master’s theses done between 2015-

2020 regarding certain variables such as publication year, research design and method, target 

population, the universities where they were conducted, research aim, research results. In this respect, 

this study tries to provide a fresh insight regarding the perception of BL in Turkish EFL context. 
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3.1. Data Collection 

The theses examined within the scope of this study were reached using the CoHE National Thesis 

Centre database, on 30 March 2021. The search terms used included ‘blended learning’, ‘EFL 

classroom’ ‘blended learning and English language teaching’ and ‘ESL’. The initial search located 87 

theses (Figure 1). 

In selection of the studies to be included in this paper, the criteria were determined as “being only 

master’s thesis” “written in English” and “conducted from 2015 to 2020” in order to specify the 

tendency in this subject. Of the results returned, the empirical research studies- whether qualitative, 

quantitative or mixed were chosen. Additionally, studies  

1)focused on German, Turkish and French languages, 2)doctorate theses were excluded; so 75 of those 

87 theses were removed. For this reason, this study obtained totally 12 master’s theses in Turkey.  

 

               
Figure 1. Diagram of systematic review process (adapted from Ekmekci, 2019). 

 

  3.2. Data Analysis 

All the theses included in this study were analysed with content analysis method which is known as a 

qualitative data analysis technique. The basic process in content analysis is to combine similar data 

within the framework of certain themes and concepts and interpret them by organizing them in a way 

that the reader can understand (Yildirim & Simsek, 2013, as cited in Naycı, 2020, p.208). This method 

is usually used for comparing, contrasting and categorising the obtained data and it allows for in-depth 

research by selecting information (Turan & Akdag-Cimen, 2019; Naycı, 2020). Therefore, it should 

contain a clear search and selection strategy.  

As for the coding process of this study, the first step was to fully read the master’s theses and analyse 

them in detail within the categories related to the research questions (See Table 2).  Next step was to 

categorize the record of the data using Microsoft Word. The final step is defining and interpreting the 

findings in order to shed light to further studies. 
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              Research question                                                                     Subcategories 

RQ1. What were the main findings from the 

available M.A. theses? 

Distribution of the studies by years: The publication 

years of the master’s theses were analysed to 

determine the numbers per year. 

Research designs and methods used in the theses: The 

methodology parts of the master’s theses were 

reviewed in order to categorize them as qualitative, 

quantitative or mixed regarding the data collection 

tools. 

Target population of the studies: The number and 

education levels of samples were analysed to 

categorize them. 

Distribution of the theses according to the universities 

in which they were conducted: The universities of the 

theses were examined to determine which universities 

are tend to investigate BL in Turkish EFL settings. 

Purposes of the MA theses: The aims of the theses 

were analysed in order to indicate which reasons 

encouraged the researchers to conduct their studies on 

blended learning. 

 

RQ2. What were the main findings from the 

available M.A. theses? 

Benefits and challenges of blended learning in Turkish 

EFL classes: The findings, discussions and 

conclusions were analysed in order to indicate the 

advantages and disadvantages of BL model in Turkish 

EFL settings. 

Blended learning effectiveness in Turkish EFL context: 

The conclusion parts of the theses were reviewed in 

order to decide whether BL was decided as an 

effective method in these studies. 

Table 2. Subcategories of research questions. 

 

 4. RESULTS 

In this section, the findings reached as a result of the analysis of data obtained from MA theses done 

about blended learning in Turkish EFL context are presented. The data are given place in graphics. 

 

 

      4.1. Trends in Blended Learning Classrooms in Turkish EFL Context 

     In response to RQ1 the subcategories as seen in Table 2 were examined by the author involved the 

distribution of the studies by year, research methods used, education levels 

of the participants, the distribution of the universities where the studies were conducted and research 

aims. The following part represents descriptions of each category. 
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Distribution of the MA theses according to years 

  
 Figure 2. The number of the MA theses by year. 

 

 The results of the studies according to distribution of years are set out in Figure 2 

 below. As it can be understood from the Figure 2, the peak years of MA theses done about 

BL in Turkish EFL context was 2015 and 2016 (n=3). Those numbers were  followed by the years 

2017 and 2019 since both of these years included equal MA  theses (n=2) on BL model. On the 

other hand, there were only 1 MA thesis conducted  in the years 2018 and 2020 about blended 

learning. However, that doesn’t mean that  investigations  about blended learning have been 

unpopular in master’s theses studied  in Turkish EFL context as it is shown in the Figure 2. 

 

  

 Research designs and methods used in the MA theses 

     Year
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 Figure 3. Research methods used in the analysed MA theses 

  

 From the graph above, we can see that the most commonly used research design of the  theses 

was mixed method (n=8). This is followed by the studies that preferred to use  quantitative research 

method (n=4). However, what is interesting about the data in this  Figure 3 is that there is no 

MA thesis used just a qualitative research design in the  years between 2015 and 2020. 

 

 Distribution of the target population in selected MA theses 

 

  
  Figure 4. Distribution of the participants 

 

 The pie chart above shows that the higher education (44%) levels students (university 

 students) were the most selected target population for MA theses on blended learning  in 

0 2 4 6 8

Qualitative

Quantitative

Mixed

Research Designs

44%

24%

15%

10% 5%

2%

University Students Instructors

High School Students Secondary School Students

Primary School Students Others (Doctor, lawyer, accountant, architect)



6th INTERNATIONAL EDUCATION AND INNOVATIVE SCIENCES CONGRESS 

(November 24-25, 2022 / Burdur Mehmet Akif Ersoy University) 
 

1144 

Turkish EFL context, closely followed by the instructors (24%). Additionally, these  target groups 

were followed by high school students (15%), then the secondary school  students (10%). 

Lastly, the remaining groups were primary school students (5%) and  EFL learners with different 

backgrounds (2%). 
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Distribution of the theses concerning the universities in which they were conducted 

  
  

 Figure 5. The universities of the theses 

     

 As shown in Figure 5 given above, the majority of the theses (26%) were conducted in 

 Bahcesehir University, which was followed by Cag and Ufuk universities (17%) with  an 

equal percentage. However, the rest of the MA theses about blended learning in  Turkish EFL context 

distributed equally as the only master’s thesis in their universities  regarding the years between 

2015 and 2020. 

 

 Distribution of the MA theses in terms of their research aims 

 As it can be seen below that the Figure 6 reveals the categorizations of the research 

 purposes in the selected MA theses. About half of the theses (42%) involved in the  scope 

of the study aimed at investigating the perceptions of students and instructors  towards blended 

learning from various dimensions in EFL and higher education  context. In addition, this aim was 

followed by the others which were distributed  equally. 
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 Figure 6. Distribution of the studies according to their purposes 

  

 

     4.2. The Main Findings of the M.A. Theses on Blended Learning in Turkey 

        With the aim of answering RQ2, the MA theses were examined in terms of the    subcategories 

sequenced as a)benefits-challenges, and b)the effectiveness of BL. 

  

  Advantages and disadvantages of using blended learning in Turkish EFL context 

 It is apparent from the Table 3 that the MA theses’ results presented both positive and 

 negative aspects of the online integrated courses. Although it seems as the number of  the 

advantageous and disadvantageous sides of blended learning in English are equal,  the positive 

aspects of this model are presented more extensive when the Table 3  examined in detail. 

 

           The efectiveness of Blended learning in Turkish EFL context  

 Figure 7 reveals how blended learning was found effective in Turkish EFL setting. All  of the 

MA theses attempted to measure the effectiveness of BL model by comparing  blended learning with 

face-to-face instruction. The half of the results supported the  statement that enhancing blended 

learning in English classes is effective to improve  the learners’ language levels. Additionally, 

another half of the results taken from the  theses  showed that some students find face-to-face 

instruction more useful in contrast  to the online tools, some are indecisive about the effectiveness 

or they considered  the online tools in the format as insufficient. 
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Figure 7. Effectiveness of the blended learning model in MA theses 

 

 

                                   Benefits                                                               Challenges 

Utilizing from the use of blended learning in 

Learning Management Systems brings 

interactivity, interest and educational benefits 

since LMSs bring variety in students’ learning 

environment 

Internet connection problems are the most 

common challenges in online courses  

Activities are sufficiently various to help students 

with different kinds of intelligences 

Students may have some problems about 

grammar or vocabulary because of their previous 

experiences or inadequate knowledges    

There is a balance between controlled and free 

exercises in blended learning practices. 

Some students might have big problems for using 

the new things in the Web that they learned 

Students feel relaxed while talking to native 

speakers during online encounters 

They may not come to the online course regularly 

and fulfill blended learning requirements 

Online courses help the students to extend their 

vocabulary knowledge with online activities 

which make them use the same Word in different 

activities repeatedly 

Students may tend to stick to their old learning 

habits and reject the new methods which are 

imposed on them 
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Online tool contributed to the students’ listening, 

reading and vocabulary development 

Sometimes students enjoy and benefit from face-

to-face classroom teaching more compared to 

online support  

The recorded audios which are uploaded the 

system give the students the chance of listening 

the course repeatedly with even scripts 

For learners, teacher support in class and 

students’ social interaction with the instructors 

and classmates may have made it easier them to 

practice language in face-to-face classes 

Recorded courses help to revise the missing parts 

of the lesson 

Online courses may be insufficient for the 

students who have interpersonal intelligent types 

and for the ones who are less autonomous 

Students do not need extra material to study at 

home; it has everything online in one place 

Developing fine online platform which suits 

students’ needs and goals may cause a real 

challenge for the teachers 

Online platform is a useful tool of practicing for 

students; it is practical and innovative for the 

instructors 

From the perspective of the instructors, blended 

instruction may efficient for receptive skills but 

not for productive skills that much. 

Blended learning provides flexible learning for 

students to personalise their own studies because 

it gives the them an opportunity to be able to 

work alone in their own pace and style 

Especially the teachers could need much more 

technical help, so face-to-face instruction is a 

primary medium and online studies are more 

complementary for them 

BL eliminates the traditional learning 

environment’s drawbacks by providing 

variable technological support 

Institutional policies such as putting deadline for 

online studies and making them compulsory may 

have been negative factors for students’ low 

motivation level 

Software and programmes are easy for the 

students since they are digital natives  

Online assignments may be demotivating, not 

interesting and boring for the students  

Technology enhanced courses take learners’ 

attention and enable authentic and visual 

materials 

In some circumstances, the ELT teachers do not 

have enough technical support although have 

enough technology experience 

Blended learning improves students’ and 

instructors’ technological skills 

online  

For some students, listening and writing skills are 

supported but speaking is neglected in EFL 

course books which are incorporated with 

blended learning 

The online platform, which students could access 

even with their mobile phones, makes them 

spend more time with English 

The registration process may be so long and 

painful both for the students and instructors 

For the teachers, BL is supportive in their 

teaching process since the systems give them the 

chance of seeing the progress of learners in a 

systematic way and spending more time with 

them effectively in face-to-face lessons thanks to 

promotive tasks 

Especially the shy students may feel much closer 

and relaxed in face-to-face setting 
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Table 3. Findings of the MA theses about the benefits and challenges of blended learning in ELT 

environments 

 

 

  5. DISCUSSION 

  In this meta-synthesis study, 12 master’s theses retrieved from CoHE database were analysed in 

terms of their trends and main findings. It has been discovered that the distribution of MA theses made 

between 2015-2020 concerning the publication year differentiates. Moreover, the years 2015 and 2016 

were the dates which have the highest (n=3) number of theses among the years selected for this paper. 

One interesting finding is that there are some equalities in terms of the numbers of theses in the years. 

For instance, there was only 1 master’s thesis on BL in the years 2017 and 2019. Also, the same 

situation can be seen in the years 2018 and 2020. Yet, it can be said that blended learning model has 

an increasing demand in Turkish EFL setting, like in other fields of education. The reason why the 

numbers of the theses have changed among the years might be the inadequate practices of integrating 

blended instruction in education. 

  It is revealed that the majority of the theses used mixed research method. Simply defined, the mixed 

research method is the combination of qualitative and quantitative research methods. In fact, according 

to Dörnyei (2007), the main focus of mixed methods research is to use both quantitative and 

qualitative approaches in order to researchers can bring out the best of both paradigms, thereby 

combining quantitative and qualitative research strengths. 

  In the analysed theses, the most common sample group consisted of university students, which were 

followed by the instructors. On the other hand, the other participants included high school students, 

secondary and primary school students, lastly the others (doctor, lawyer, architect, etc.) with the 

lowest number. The reason why the university students were the most chosen target sample might be 

the fact that they are easier to access and are hoped 

to show greater abilities in self-regulation. (Turan & Akdag-Cimen, 2019). This research method was 

followed by the quantitative research method according to the findings. According to Dörnyei, using 

this research design diminishes the stress of idiosyncratic human variability and personal bias and 

brings objectivity into the research. Another important finding is that there was no thesis used 

qualitative research method as an only tool of investigation since this type of method could be limited 

in terms of the number of participants and time-consuming to conduct. Also, the results of a qualitative 

research are difficult to generalise. 

  It has also been observed that the MA theses about blended learning in Turkish EFL context are done 

predominantly in Bahcesehir University; followed by an equal distribution between Cag and Ufuk 

universities. The rest of the theses distributed equally as the only MA thesis of their universities, these 

are: Gazi, Dicle, Karabük, Pamukkale and Hacettepe universities. The reason behind the fact that 

Bahcesehir University is the university where the most MA theses were conducted is due to the use of 

Technology Enhanced Learning Unit (TELU) as a blended learning model through the integration of 

both synchronous and asynchronous applications at BAU School of Foreign Languages. 

  As for the research points of the theses, about half of the master’s theses on blended learning in 

Turkish EFL context aimed to investigate how was the perceptions of the EFL students and instructors 

towards this innovative model. The rationale behind this aim might be the unclear attitudes towards 

BL as it is a newly used instruction. Additionally, the integration of the Internet and Web 2.0 tools in 

education have been increasing in the last two decades, so the sample implementations of blended 

learning in EFL settings are limited. In fact, Balci (2017) indicated that “in 21st century, in the new era 

of learning and teaching, the needs and expectations of language learners are rather different and 

technology oriented.” (p.39). In Turkish context, the BL integrations are more limited than other 

European countries because of the fact that some students lack of technological tools such as 

computers, tablets or mobile phones, or they have Internet connection problems in the rural areas. 

Therefore, trying to integrate online courses and investigate the perceptions towards the programs are 

important for the researchers to shed light to program developers. 

  It has been observed that implementing blended learning in English courses has both positive and 
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negative aspects according to the theses’ results. This is not a surprising situation since all methods 

and all course designs have pros and cons. Yet, we can see that the positive aspects are a bit more than 

the challenges. But the case is that creating the right blend, that is, designing a supportive online 

platform which suits learners needs and goals. 

  However, the current study revealed that there is an equality on the effectiveness of blended learning 

in Turkish EFL context. One half of the results of the theses proved the effectiveness of the model 

while another half of the results revealed the insufficiency or uselessness of the model. According to 

the results, it can be said that the effectiveness of blended learning is more dominant because the rest 

of the results categorized variously; for example, some of them interpreted in terms of assessment, or, 

the students kept undecided on the issue. Yet, integrating the right blend in English classes in more 

schools may ensure the researchers on the effectiveness of the model. 

 

5. CONCLUSION 

All in all, when the MA theses on blended learning in Turkish EFL context are examined, it can be 

concluded that this innovative model is the subject of many post-graduate researchers. Simply, the 

notion of blended learning, as its name suggests, means that ‘blending’ online learning with more 

conventional face-to-face instructions and development (Thorne, 2003). As technology is an 

indispensable part of our digital native students, learning how to use English in an online-authentic 

setting is highly important and motivating for them.  

Therefore, the researchers in the field attempt to investigate how to implement this technological 

innovation in English language teaching courses to develop the most convenient blending curriculum 

for the learners. However, this study is limited to investigate only Turkish EFL settings and to 

synthesize only master’s theses on blended learning. This review attempted to reveal various aspects 

of the MA theses to give an idea to the researchers who are planning to conduct studies on this 

content. This meta-synthesis study is significant since it shows all the important points of the MA 

theses conducted in last 6 years. Because it may be a real challenge for researchers to search all the 

important studies about their papers. That’s why the meta-synthesis studies are time-saving to see all 

the results of the studies in one paper.  

 

 6.1. Implications for Educators 

 Before starting to blending online tools in English courses, the teachers are needed to gain 

technological competence in order to be the facilitators of blended learning classrooms. Instructors 

who are willing to use online tools as a part of their course syllabi should examine the studies in detail 

to overcome even the sudden problems in their teaching processes. In conclusion, teachers should be 

aware of the fact that online learning tools are not the supplementary materials, but they are essential 

in language classes. 

 

 6.2. Recommendations for Further Research 

 Much more experimental studies should be done in this area to serve more comprehensible 

results by the help of numerous surveys. Also, there need to be more investigations into implementing 

blended learning model with primary and secondary school students. It is expected that beginning 

from this year, there will be more and more studies about blended learning in Turkish EFL context due 

to the Covid-19 pandemic. Some universities and private schools might decide to make use of blended 

learning since they all have experienced the online instruction. For the purpose of being not separated 

from teaching, curriculum developers could integrate BL in the programmes and move on online 

courses as a part of education. 
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İNGİLİZCEYİ YABANCI  DİL OLARAK ÖĞRENEN ÖPRENCİLERİN VE 

ÖĞRETMENLERİN ÇEVRİMİÇİ EĞİTİME YÖNELİK TUTUMLARI 

 

EFL STUDENTS’ AND TEACHERS’ ATTITUDES TOWARDS ONLINE EDUCATION 

 

Aybüke Nur KUYUCAK 

 

Yabancı Diller Eğitimi Ana Bilim Dalı 

 

ÖZET 

Online eğitim, öğrencilere internet üzerinden verilen bir eğitimdir. İnternet üzerinden farklı 

platformlar ile öğrencilere online eğitim verilmektedir. Bu çalışma, 30  İngilizce öğretmeni ve 30 8. 

sınıf öğrencisinin çevrimiçi eğitime yönelik tutumlarını belirlemeyi amaçlamıştır. Bu amaca ulaşmak 

için bu çalışmada nicel bir yöntem benimsenmiştir. Araştırma için veriler bir anketten toplanmıştır. 

Anket, katılımcılara Google Documents aracılığıyla verilmiştir. Ardından, toplanan verileri analiz 

etmek için nicel analiz kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçları öğretmenlerin çoğunun çevrimiçi eğitim 

sisteminin kullanımından memnun olmadığını ortaya koymuştur. Öte yandan öğrencilerin verdiği 

yanıtlar, öğrencilerin çevrimiçi eğitimden yararlanabileceklerine inandıklarını açıkça göstermektedir. 

Genel olarak, bu sonuçlar öğretmenlerin ve öğrencilerin çevrimiçi eğitime karşı farklı tutumlara sahip 

olduklarını göstermiştir. 

Anahtar Sözcükler: çevrimiçi eğitim, yabancı dil olarak ingilizce, ingilizce öğretmenleri, yabancı dil 

olarak ingilizce öğrenen öğrenciler, çevrimiçi öğrenme  

 

ABSTRACT 

Online education is a way of  delivering instruction using  the internet to the students. Online 

education is provided to students via different platforms over the internet. This study aimed to obtain 

30 Turkish EFL teachers’ and 35 8th grade students’ attitudes towards online education. To achieve 

this aim, this study adopted a quantitative method. The data for the study were collected through a 

questionnaire given via google documents. The results of the study revealed that most of the teachers 

were not satisfied with the use of online education system. On the other hand, responses of the 

students clearly show that students believe that they could benefit from online education. Overall, 

these results indicated that teachers and students have different attitudes towards online education. 

Keywords: online education, EFL teacher, EFL students, online learning 

 

INTRODUCTION 

Online education is a form of education administered and conducted via the internet. Over the last 20 

years, with the extensive use of the internet, opportunities have been offered to students in language 

learning.  In 2019, the Covid-19 pandemic broke out in Wuhan and online education became more 

widespread and started to form an important part of education. In Turkey, the first case was announced 

on March 11, 2020  and online education became prevalent in Turkey, just like in other countries. 

It is stated by Feldman and Zucker (2015) that online education includes synchronous and 

asynchronous interaction. Synchronous learning is defined as the conduction of traditional classroom 

learning and internet-based learning collaboratively. On the other hand, asynchronous learning is 

defined as the process of teaching carried out entirely via the Internet (Feldman and Zucker, 2015). 
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Morevover, since the students are not used to learning methods via the Internet, the  necessary 

guidance is provided by the teacher. Teachers carry out the teaching process by having information 

about the use, benefits and limitations of technology.  

Bennett, Killen and Marsh (2007) indicate that students actively participate in the teaching process in 

online education, which makes them autonomous learners who are aware of their own learning 

processes. Moreover, it is clarified  by Aydin (2012) that the positive attitudes of the students towards 

online education have a positive effect on their learning. According to Shneiderman (1980), positive 

attitudes towards online education not only increase student motivation but also make the learning-

teaching process effective. On the contrary, negative attitudes towards online education affect student 

learning negatively and reduce the effectiveness of the learning process. Consequently, students' 

attitudes lead them in the learning process of online education. 

In recent years, there has been an increase in studies on online education. However, very little is 

known about how the attitudes of EFL teachers and students are towards online education. It seems, 

therefore, that further investigations are needed in order to figure out what are the the attitudes of EFL 

teachers and students towards online education. The specific objective of this study is to investigate 

the attitudes of EFL teachers and students regarding  the online education. Specifically, the present 

study seeks an answer to the following research  questions: 

1. What are the attitudes of EFL teachers and students have towards online education ? 

2. Is online education effective in terms of teaching and learning a second foreign language? 

 

LITERATURE REVIEW 

Many linguists and language scholars have highlighted the importance of online teaching and learning. 

Online education has become a popular area in the field of language learning owing to the fact that it 

provides the basis for internet-based education, which is gaining in importance today.  

Khoshsima, Saed & Arbabi (2018) state that by the end of the nineteenth century the idea of providing 

education for all people without restrictions and distance education have gained importance. 

 Evişen Akyılmaz & Torun  (2020) indicate that with the rapid change and development of internet 

technologies, online education gains a different dimension. The increasing interest in online education 

also increases the demand for the improvement of quality education.  (Evişen et al., 2020) 

Today, online education is inevitable not only for teachers but also for students. It is stated by Prensky 

(2001) that people born in the last twenty years are called "digital natives". This is why teachers 

consider pedagogical aspects when integrating education and technology. In turn, students need to 

have sufficient competences to get the maximum benefit from technology as well.  

Kyei-Blankson (2013) indicates that online education has numerous advantages. A few of them are 

listed as accessibility, interaction and pedagogical effectiveness. Moreover, Pokrivčáková (2015) 

states that online education is the solution to many problems such as: inadequate learning strategies, 

inadequate exposure to the target language and its culture… etc.  However, the most important thing is 

the attitude towards online education and the conduct of online education in line with the needs of the 

students and goals of the teacher. Pokrivčáková (2015) confirms that every student, every teacher, 

every teacher-student interaction is unique, thus, it is inevitable to realize the online education process 

by understanding the aims of teaching, the needs and interests of the student.  

A research study conducted by Banditvilai (2016) combined both qualitative and quantitive 

approaches and used learning satisfaction survey. A total of 44 seniors studying English participated in 

the study. The result of this study shows that English performance of students in online teaching is 

more effective than in traditional face-to-face teaching. Another study conducted by Shih (2010) 

shows that when online education is supported with sufficient materials, the efficiency of the 

education process increases. Simirlarly, Baker (2018) demonstrates that online education is more 

beneficial than traditional education, especially in improving students' vocabulary and listening skills. 
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According to the study conducted by Miyazoe and Anderson (2010), Writing skill in online education 

is enhanced by wikis, blogs and forums, and students develop positive attitudes towards the use of 

online techniques to improve writing skills. 

According to the Wesely (2012), as students' attitudes towards foreign language learning affect their 

motivation towards learning, learning takes place either positively or negatively. It is stated by Oxford 

(2001) that negative attitudes of students are changed by motivating students towards foreign language 

learning. Thus, it is important for the quality of teaching that teachers carry out the learning process by 

being aware of students' attitudes. The student's attitude towards the target language also affects the 

attitude towards the community that speaks that language and the culture of this community. 

Therefore, foreign language teaching and learning is a whole and teachers include the culture of the 

target language in the teaching process in order tomaintain the students' attitudes in a positive way 

(Altstaedter & Jones, 2009). 

Another important factor that influence language learning is learners’ attitude towards the target 

language and language learning. It is known that there is a strong connection between motivation and 

attitudes. If a language learner has positive attitudes towards language learning, they can be motivated. 

Gardner (1985) also perceives the attitudes as components of motivation in language learning and 

claims that attitudes toward a language may affect the learners’ motivation to learn. Masgoret and 

Gardner (2003) explain the attitude as “the individual’s reaction to anything associated with 

immediate context in which the language is taught” (p.127). Similarly, Csizer and Dörnyei (2005) 

emphasizes the importance of the attitudes in language learning as a part of language learning 

motivation. Morever, Oxford (2011) states that negative attitudes of learners decrease the motivation 

of learners and then affect the success of language learning in a negative way.  

According to Glover and Brunin (1990), learners’ positive and negative attitudes toward any subject 

affect their degree of acceptance of the subject. Because of that, learners’ attitudes in online learning 

are related to understand the usefulness of online setting (Lee, Cho, Gay, Davidsen & Ingrate, 2003). 

Their positive attitudes towards online learning will enhance their participation in online learning and 

influence their acceptance of the online setting and satisfaction (Drennan, Kennedy and Pisarski, 

2005). Similarly, some researchers revealed the important role of learners’ attitudes toward online 

learning in educational setting by showing its great impact on their success (Akbari, Eghtesad & 

Simons, 2012; Cinkara & Bagceci, 2013). Learners’ attitudes also affect learners’ willingness to take 

responsibility for their own learning which is an important requirement for successful online learning 

(Tallent-Runnels et al., 2006) 

The studies which investigated the attitudes of learners showed that language learners have positive 

attitudes towards the online language learning and they are highly motivated (Wong, 1990; Whiteman, 

Scott & McElncy, 1994; Hotho, 2000; Ushida, 2005; Thompson, 2005; Cinkara & Bagceci, 2013) 

 

METHODOLOGY 

3.1. Research Design 

 

This study used the quantitative method to collect and analyze the data. The quantitative method was 

used to investigate 30 Turkish EFL teachers’ and 35 8th grade students’ attitudes towards online 

education. 

 

3.2. Participants 

The participants of this study include 30 Turkish EFL teachers and 35 8th grade students. There were 

20 females, 10 males teachers and 25 females, 10 males students.  The participants are asked to answer 

the questions of the survey titled “EFFECTIVENESS OF ONLINE TEACHING & LEARNING 

DURING COVID-19 PANDEMIC - Teachers’ Perspective” which is designed for teachers and the 
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survey titled “EFFECTIVENESS OF ONLINE TEACHING & LEARNING DURING COVID-19 

PANDEMIC - Students’ Perspective” which is designed for students.  

 

3.3. Data Collection Tool 

Teachers’ Questionnaire: The researcher adopts a questionnaire designed by ‘‘Samanthi 

Wickramasinghe’’ to investigate 30 Turkish EFL teachers’ attitudes towards online educstion. The 

participants are from Çorum, Turkey. Each participant is given the questionnaire via Google 

Documents. The questionnaire consists of 20 items using the five-point Likert scale: Strongly Agree, 

Agree, Uncertain, Disagree, and Strongly Disagree. The Quantitative data were collected through 

teachers’ replies to the questionnaire statements. Before answering the questionnaire, how to complete 

the questionnaire is explained to the participants in detail. 

Students’ Questionnaire: The researcher adopts a questionnaire designed by ‘’Samanthi 

Wickramasinghe’’ to investigate 35 8th grade students’ attitudes towards online educstion. The 

participants are from Çorum, Turkey. Each participant is given the questionnaire via Google 

Documents. The questionnaire was applied to the students in Turkish. The questionnaire consists of 15 

items using the five-point Likert scale: Strongly Agree, Agree, Uncertain, Disagree, and Strongly 

Disagree. The Quantitative data were collected through teachers’ replies to the questionnaire 

statements. Before answering the questionnaire, how to complete the questionnaire is explained to the 

participants in detail. 

3.4. Data Analysis 

The quantitative analysis has been used to analyse the attitudes of the participants  on online 

education. Responses of the participants to the questionnaire are analyzed using percentages of every 

point of the 5-point Likert scale on each item. Tables are used to support and summarize the 

theoretical results. 

 

FINDINGS AND DISCUSSION 

Participants in the study were 35 Turkish  EFL students. There were 10 females and 25 males. In this 

section, 15 items were included, which were designed in the light of the objective of the study. The 

percentage and the frequency of responses of the respondents regarding different statements were 

analyzed seperately. 

Table 1.  Attitude Form Towards Online English Language Learning 

S.No. Statement Responses N Percentage % 

1 

Uzaktan eğitim İngilizce 

dersleri yüz yüze İngilizce 

dersleri kadar başarılı 

olabilir. 

SDA 4 11,4 

DA 9 25,7 

N 12 34,3 

A 9 25,7 

SA 1 2,9 

2 
İngilizce uzaktan eğitim 

ile öğrenilmez. 

SDA 7 20 

DA 11 31,4 

N 8 22,9 
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A 7 20 

SA 2 5,7 

 

3 

Uzaktan eğitim daha 

çeşitli ders içeriğine 

ulaşmamızı sağlar. 

SDA 1 2,9 

DA 8 22,9 

N 16 45,7 

A 7 20 

SA 3 8,6 

 

4 

Ailem uzaktan eğitim ile 

İngilizce öğrenmemi 

destekler. 

SDA 1 2,9 

DA 1 2,9 

N 15 42,9 

A 12 34,3 

SA 6 17,1 

5 

Uzaktan eğitim 

derslerinde derste 

devamlılık daha kolaydır. 

SDA 6 17,1 

DA 12 34,3 

N 12 34,3 

A 4 11,4 

SA 1 2,9 

6 

Uzaktan eğitim ile 

İngilizce öğrenmek zaman 

kaybıdır. 

SDA 7 20 

DA 9 25,7 

N 8 22,9 

A 7 20 

SA 4 11,4 

 

7 

Uzaktan eğitim sistemi ile 

çalışma düzenimi daha 

kolay kontrol ederim. 

SDA 2 5,7 

DA 10 28,6 

N 15 42,9 
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A 5 14,3 

SA 3 8,6 

8 

Uzaktan eğitim daha fazla 

görsel ve işitsel materyal 

desteği sağlar. 

SDA 3 8,6 

DA 4 11,4 

N 11 31,4 

A 17 48,6 

SA 1 2,9 

 

 

9 

Uzaktan eğitim ile derse 

katılmak kendimi daha iyi 

hissetmemi sağlar. 

SDA 2 5,7 

DA 4 11,4 

N 18 51,4 

A 12 34,3 

SA 2 5,7 

10 

Uzaktan eğitim ile verilen 

yabancı derslerde 

odaklanmam daha kolay 

olur. 

SDA 5 14,3 

DA 7 20 

N 15 42,9 

A 6 17,1 

SA 2 5,7 

11 

Dersin uzaktan eğitim ile 

internet üzerinden olması 

ders çalışmamı 

kolaylaştırır. 

SDA 5 14,7 

DA 11 32,4 

N 12 35,3 

A 3 8,8 

SA 4 11,8 

12 
Uzaktan eğitim dil 

öğreniminde verimlidir. 

SDA 6 17,1 

DA 5 14,3 

N 12 34,3 
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A 10 28,6 

SA 2 5,7 

13 

İngilizce dersi sınıf 

ortamında daha başarılı 

olur. 

SDA 2 5,7 

DA 1 2,9 

N 7 20 

A 12 34,3 

SA 15 42,9 

14 

Uzaktan eğitim İngilizce 

öğrenirken ve çalışırken 

esneklik sağlar. 

SDA 1 2,9 

DA 7 20,6 

N 14 41,2 

A 9 26,5 

SA 

 
4 11,8 

15 

Bu dersin görüntü ve ses 

dosyalarının kaydedilmesi 

verimliliği artırır. 

SDA 3 8,8 

DA 4 11,8 

N 12 35,3 

A 11 32,4 

SA 4 11,8 

 

The Table 1 shows that 4 (11,4%) respondents strongly disagreed, 9 (25,7%) respondents disagreed, 

9(25,7%) agreed and 1 (2,9%) of the respondents strongly agreed with the statement “English lessons 

with online education can be as successful as face-to-face English lessons.” Among the total sample 

respondents, 12 (34,3%) of the respondents remained neutral. These responses could be attributed to 

the fact that since the online education process has been carried out for a short time, the students could 

not decide whether the online education courses were successful or not. 

The Table 2 shows that 7 (20%) respondents strongly disagreed, 11 (31,4%) respondents disagreed, 7 

(20%) agreed and 1 (2,9%) of the respondents strongly agreed with the statement “English cannot be 

learned through online education..” As 8 (22,9%) respondents were impartial to the statement. 

According to these results, many students have surmised that English can also be learned with online 

education. This may be because they can use what they have learned so far, get high grades in exams, 

or have a pleasant time while learning English with online education. 

The table 3 further reveals that 1 (2,9%) of the total sample respondents were strongly disagreed, 8 

(22,9%) of the total respondents were disagreed, 7 (20%) were agreed and 3 (8,6%) of the respondents 

were strongly agreed with the statement ‘’ Online education allows us to access a wider variety of 

course content.’’ The majority i.e. 16 (45,7%) of the respondents were neutral with the given statment. 
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Based on the participants’ responses to the third question, almost half of the students are neutral in 

accessing various course content in online education. Students' inability to use online tools and take 

advantage of the opportunities offered by online education may cause this situation. 

Similarly, the Table 4 shows that 1 (2,9%) respondents strongly disagreed, 1 (2,9%) respondents 

disagreed, 12 (34,3%) agreed and 6 (17,1%) of the respondents strongly agreed with the statement 

“My family supports me to learn English with online education.” while 15 (42,9) of the total 

respondents were neutral with the given statement. The reason why the participants thought this way 

might be because of the prejudices of families against online education and the fact that they have not 

yet observed the effects of the online education system on student success. 

The Table 5 shows that 6 (17,1%) respondents strongly disagreed, 12 (34,3%) respondents disagreed, 

4 (11,4%) agreed and 1 (2,9%) of the respondents strongly agreed with the statement “Continuity is 

easier in lessons with online education..” Among the total sample respondents, 12 (34,3%) of the 

respondents remained neutral. These responses could be interpreted as the problems that students have 

in terms of internet access, the inadequacy of technological tools, or the fact that teachers are not as 

strict about attendance as in face-to-face education make it difficult for students to attend classes in 

online education. 

The table 6 depicts that 7 (20%) respondents strongly disagreed, 9 (25,7%) respondents disagreed, 7 

(20%) agreed and 4 (11,4%) of the respondents strongly agreed with the statement “Learning English 

with online education is a waste of time.’’ 8 (22,9%) of the respondents remained neutral. According 

to these results, most of the students think that learning English with online education is not a waste of 

time. The reason for this may be that students have been trying to learn English from internet-based 

learning environments before switching to online education. 

Furthermore, the Table 7 reveals that only 2 (5,7%) respondents strongly disagreed, 10 (28,6%) were 

disagreed, 5 (14,3) were agreed, 3 (8,6) were strongly agreed with the statement ‘’ I can control my 

working order more easily in the online education system.’’ while 15 (42,9) of the total respondents 

were neutral. These responses could be interpreted to the fact that  students still do not know how to 

control their working order in online education. 

The Table 8 highlights that 3 (8,6%) respondents were strongly disagreed, 4 (11,4%) were disagreed, 

17 (48,6%) were agreed and only 1 (2,9%) respondent strongly support the statement “Online 

education provides more visual and audio material.” Among the total respondents, 11 (31,4%) of the 

respondents were neutral with the given statement. Based on the participants’ responses to the eighth 

question, almost half of the students agree that online education provides more visual and audio 

material. This may be due to the fact that the large number of internet-based learning environments 

and the ability to access all kinds of materials at any time. 

According to the Table 9 above, only 2 (5,7%) of the respondents were strongly agreed, 4 (11,4%) 

were disagreed, 12 (34,3%) were agreed and 2 (5,7%) of the total  

respondents were strongly agreed with the statement “Attending classes with online education makes 

me feel better.” while majority 18 (51,4%) of the total These responses could be attributed to the fact 

that sample respondents were neutral with the given assertion. The reason why the participants thought 

this way might be because of the students' lack of participation in the course during online education, 

their hesitation or internet access problem. 

The above Table 10 also shows that 5 (14,3%) of the total respondents were strongly  

disagreed, 7 (20%) were disagreed, 6 (17,1%) were agreed and 2 (5,7%) of the total respondents were 

strongly agreed about the statement “It is easier for me to focus on foreign lessons conducted with 

online education.” Among the total respondents, 15 (42,9%) respondents were neutral to the statement. 

These results could be attributed to fact that students have problems focusing on the lesson or do not 

know how to be active in the lesson. 

The Table 11 further reveals that 5 (14,7%) respondent strongly disagreed, 11 (32,4%) of the total 

respondents disagreed, 3 (8,8%) agreed and 4 (11,8%) respondents strongly agreed with the statement 
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“Taking the course over the internet with online education makes my study easier. ” 12 (35,3%) of the 

total respondents were neutral with the given statement. According to these responses, English lessons 

provided to students with online education do not make it easier for students to study, on the contrary, 

they make it difficult. The reason for this may be the interruptions in online courses due to 

environmental factors.  

The Table 12 shows that 6 (17,1%) respondents strongly disagreed, 5 (14,3%) respondents disagreed, 

10 (28,6%) agreed and 2 (5,7%) of the respondents strongly agreed with the statement “Language 

learning with online education is efficient.” Among the total sample respondents, 12 (34,3%) of the 

respondents remained neutral. These results show that while the majority of students are neutral on 

whether distance education is effective in language learning, the other majority agree with this idea. 

This may be due to the fact that some students are not aware of the outcomes of the online education 

process, while others are aware of it. 

The table 13 depicts that 2 (5,7%) respondents strongly disagreed, 1 (2,9%) respondents disagreed, 12 

(34,3%) agreed and 15 (42,9%) of the respondents strongly agreed with the statement “English lessons 

are carried out more successfully in the classroom environment.’’ 7 (20%) of the respondents 

remained neutral. These results can be interpreted as students who have experienced both face-to-face 

education and online education may get more efficiency while learning English in face-to-face 

education. 

Similarly, the Table 14 shows that only 1 (2,9%) respondents strongly disagreed, 7 (20,6%) 

respondents disagreed, 9 (26,5%) agreed and 4 (11,8%) of the respondents strongly agreed with the 

statement “Online education provides flexibility in learning and studying English.” while 14 (41,2%) 

of the total respondents were neutral with the given statement. According to the responses given to the 

fourteenth question, while the majority of students are neutral about whether online education provides 

flexibility, another majority agrees with this idea. The reason for this may be that the lesson is 

conducted by giving students the opportunity to research and use technological tools, not by setting 

strict rules as in the classroom. 

Furthermore, the Table 15 reveals that only 3 (8,8%) respondents strongly disagreed, 4 (11,8%) were 

disagreed, 11 (32,4%) were agreed, 4 (11,8%) were strongly agreed with the statement ‘’Recording the 

audio and files of the courses in online education increases the efficiency.’’ while 12 (35,3%) of the 

total respondents were neutral. These responses show that recording the materials used during the 

lesson and the lesson itself increases the efficiency as it gave the students the chance to repeat the 

lesson later.  

Participants in the study were 30 Turkish EFL teachers. There were 20 females and 10 males. In this 

section, 20 items were included, which were designed in the light of the objective of the study. The 

percentage and the frequency of responses of the respondents regarding different statements were 

analyzed seperately. 

 

Table 2 Attitude Form Towards Online English Language Teaching 

S.No. Statement Responses N Percentage % 

1 

I have sufficient computer 

knowledge and IT skills to 

conduct my online lectures. 

SDA 0 0 

DA 6 20 

N 3 10 

A 11 36,7 

SA 10 33,3 
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2 

I prefer to have training 

on conducting online 

lectures. 

SDA 2 6,7 

DA 7 23,3 

N 6 20 

A 12 40 

SA 8 26,7 

 

3 

Online tools are easy to 

use when conducting 

lectures. 

SDA 0 0 

DA 1 3,3 

N 8 26,7 

A 9 30 

SA 12 40 

 

4 

I have gained experiences 

of conducting online 

lectures. 

SDA 0 0 

DA 2 6,7 

N 3 10 

A 11 36,7 

SA 17 56,7 

5 

Online lectures are more 

effective than traditional 

classroom lectures. 

SDA 11 36,7 

DA 15 50 

N 6 20 

A 2 6,7 

SA 1 3,3 

 

6 
Students are motivated 

during online lectures. 

SDA 11 36,7 

DA 15 50 

N 5 16,7 
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A 4 13,3 

SA 0 0 

7 

The teaching process is 

not effective as there is no 

direct communication 

with students in online 

lectures. 

SDA 5 16,7 

DA 4 13,3 

N 5 16,7 

A 8 26,7 

SA 8 26,7 

 

8 

I am pleased about the 

student-teacher interaction 

during online teaching-

learning. 

SDA 4 13,3 

DA 5 16,7 

N 15 50 

A 6 20 

SA 3 10 

9 

I have difficulties of 

conducting practical 

sessions. 

SDA 2 6,7 

DA 10 33,3 

N 2 6,7 

A 14 46,7 

SA 4 13,3 

 

10 

It is difficult to get an 

immediate feedback 

during the online 

education. 

SDA 3 10 

DA 9 30 

N 8 26,7 

A 9 30 

SA 4 13,3 

11 

Online education takes 

more time than traditional 

education. 

SDA 2 6,7 

DA 11 36,7 

N 2 6,7 
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A 9 30 

SA 10 33,3 

 

 

12 

Online education is otfen 

interrupted by 

environmental factors. 

SDA 1 3,3 

DA 2 6,7 

N 6 20 

A 14 46,7 

SA 8 26,7 

13 

Online education is more 

flexible in terms of 

conducting lectures. 

SDA 0 0 

DA 1 3,3 

N 5 16,7 

A 13 43,3 

SA 15 50 

14 

Students can easily ask 

what they do not 

understand in online 

education process. 

SDA 1 3,3 

DA 7 23,3 

N 10 33,3 

A 9 30 

SA 6 20 

15 

Students’ problems can 

be figured out during 

online education. 

SDA 3 10 

DA 11 36,7 

N 8 26,7 

A 7 23,3 

SA 2 6,7 

16 

In online education, 

students develop all their 

competencies. 

SDA 1 3,3 

DA 3 10 

N 13 43,3 
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A 8 26,7 

SA 7 23,3 

17 

Peer interaction during 

online education is more 

effective than traditional 

education. 

SDA 14 46,7 

DA 11 36,7 

N 4 13,3 

A 2 6,7 

SA 0 0 

18 

Classroom management 

in online education is 

difficult. 

SDA 4 13,3 

DA 4 13,3 

N 6 20 

A 14 46,7 

SA 4 13,3 

19 

It is easy to monitor the 

progress of students in 

online education. 

SDA 5 16,7 

DA 8 26,7 

N 9 30 

A 6 20 

SA 3 10 

20 

Is there any other 

preferred tools can be 

used to conduct online 

teaching? 

Cisco Webex 1 10 

Discord 2 20 

Edmodo 1 10 

Skype 3 30 

Online 

worksheets 
3 30 

 

The Table 1 shows that 0 (0%) respondents strongly disagreed, 6 (20%) respondents disagreed, 11 

(36,7%) agreed and 10 (33,3%) of the respondents strongly agreed with the statement “I have 

sufficient computer knowledge and IT skills to conduct my online lectures.” Among the total sample 

respondents, 3 (10%) of the respondents remained neutral. A possible explanation for this might be 

that teachers have been trained to develop their IT skills or have developed these skills during online 

training. 
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The Table 2 shows that 2 (6,7%) respondents strongly disagreed, 7 (23,3%) respondents disagreed, 12 

(40%) agreed and 8 (26,7%) of the respondents strongly agreed with the statement “I prefer to have 

training on conducting online lectures.” As 6 (20%) respondents were impartial to the statement. This 

result may be explained by the fact that most of the teachers faced difficulties during the online 

education as they were not trained to conduct the online courses. 

The table 3 further reveals that 0 (0%) of the total sample respondents were strongly disagreed, 1 

(3,3%) of the total respondents were disagreed, 9 (30%) were agreed and 12 (40%) of the respondents 

were strongly agreed with the statement ‘’ Online tools are easy to use when conducting lectures.’’ 

while 8 (26,7%) of the respondents were neutral with the given statment. Based on the participants’ 

responses to the third question, the majority of them have not experienced any difficulties in using 

online tools, or even if they had, they have not known the exact source of the problem. 

Similarly, the Table 4 shows that 0 (0%) respondents strongly disagreed, 2 (6,7%) respondents 

disagreed, 11 (36,7%) agreed and 17 (56,7%) of the respondents strongly agreed with the statement “I 

have gained experiences of conducting online lectures.” while 3 (10%) of the total respondents were 

neutral with the given statement. These results are likely to be related that more than half of the 

participants gained experience by administering online courses. 

The Table 5 shows that 11 (36,7%) respondents strongly disagreed, 15 (50%) respondents disagreed, 2 

(6,7%) agreed and 1 (3,3%) of the respondents strongly agreed with the statement “Online lectures are 

more effective than traditional classroom lectures.” Among the total sample respondents, 6 (20%) of 

the respondents remained neutral. According to these results, half of the participants do not agree with 

the idea that online courses are more effective than traditional education. This may be due to internet 

access problems, classroom management, and less interaction between teacher and student during 

online education. 

The table 6 depicts that 11 (36,7%) respondents strongly disagreed, 15 (50%) respondents disagreed, 4 

(13,3%) agreed and 0 (0%) of the respondents strongly agreed with the statement “Students are 

motivated during online lectures.’’ 5 (16,7%) of the respondents remained neutral. The reason why the 

participants thought this way might be because of the negative attitudes of students towards online 

courses, the adoption of an unconventional education system or the inability to conduct the courses 

efficiently enough. 

Furthermore, the Table 7 reveals that only 5 (16,7%) respondents strongly disagreed, 4 (13,3%) were 

disagreed, 8 (26,7%) were agreed, 8 (26,7%) were strongly agreed with the statement ‘’The teaching 

process is not effective as there is no direct communication with students in online lectures.’’ while 5 

(16,7%) of the total respondents were neutral. It seems possible that these results are due to the fact 

that while some teachers can keep up with online education in a short time and conduct their lessons in 

a positive way, others cannot keep up with the new education system and cannot take advantage of the 

opportunities offered by the internet-based teaching system. 

The Table 8 highlights that 4 (13,3%) respondents were strongly disagreed, 5 (16,7%) were disagreed, 

6 (20%) were agreed and only 3 (10%) respondent strongly support the statement “I am pleased about 

the student-teacher interaction during online teaching-learning.” Among the total respondents, 15 

(50%) of the respondents were neutral with the given statement. These responses could be interpreted 

as due to the lack of sufficient interaction, teachers have not had the opportunity to observe this 

situation in online education. 

According to the Table 9 above, only 2 (6,7%) of the respondents were strongly agreed, 10 (33,3%) 

were disagreed, 14 (46,7%) were agreed and 4 (13,3%) of the total  

respondents were strongly agreed with the statement “I have difficulties of conducting practical 

sessions.” while majority 2 (6,7%) of the total sample respondents were neutral with the given 

assertion. According to the responses, most teachers have difficulties in conducting practical lessons. 

This may be because of preparing practical lessons is time consuming and mostly based on 

experiments. 

The above Table 10 also shows that 3 (10%) of the total respondents were strongly  
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disagreed, 9 (30%) were disagreed, 9 (30%) were agreed and 4 (13,3%) of the total respondents were 

strongly agreed about the statement “It is difficult to get an immediate feedback during the online 

education.” Among the total respondents, 8 (26,7%) respondents were neutral to the statement. The 

reason for this may be some of the students provide immediate feedback during the lesson, while 

others do not provide or delay feedback by not focusing on the lesson. 

The Table 11 further reveals that 2 (6,7%) respondent strongly disagreed, 11 (36,7%) of the total 

respondents disagreed, 9 (30%) agreed and 10 (33,3%) respondents strongly agreed with the statement 

“Online education takes more time than traditional education.” 2 (6,7%) of the total respondents were 

neutral with the given statement. These responses show that most of the participants do not agree with 

the idea that online education takes more time than traditional education. This may be due to the fact 

that each teacher's teaching style is different, the subject covered in the lesson, and the classroom 

behavior of the students. 

The Table 12 shows that 1 (3,3%) respondents strongly disagreed, 2 (6,7%) respondents disagreed, 14 

(46,7%) agreed and 8 (26,7%) of the respondents strongly agreed with the statement “Online 

education is otfen interrupted by environmental factors.” Among the total sample respondents, 6 

(20%) of the respondents remained neutral. These responses could be attributed to the fact that Internet 

access problems or environmental factors create obstacles during online education. 

The table 13 depicts that 0 (0%) respondents strongly disagreed, 1 (3,3%) respondents disagreed, 13 

(43,3%) agreed and 15 (50%) of the respondents strongly agreed with the statement “Online education 

is more flexible in terms of conducting lectures.’’ 5 (16,7%) of the respondents remained neutral. The 

reason why the participants thought this way might be because of the opportunities provided by the 

internet, the ability to provide education anywhere or to access different materials.  

Similarly, the Table 14 shows that only 1 (3,3%) respondents strongly disagreed, 7 (23,3%) 

respondents disagreed, 9 (30%) agreed and 6 (20%) of the respondents strongly agreed with the 

statement “Students can easily ask what they do not understand in online education process.” while 10 

(33,3%) of the total respondents were neutral with the given statement. This result may be explained 

by the fact that Students become more shy during online education and save what they want to ask 

after the lesson. 

Furthermore, the Table 15 reveals that only 3 (10%) respondents strongly disagreed, 11 (36,7%) were 

disagreed, 7 (23,3%) were agreed, 2 (6,7%) were strongly agreed with the statement ‘’ Students’ 

problems can be figured out during online education.’’ while 8 (26,7%) of the total respondents were 

neutral. The reason for this may be the opportunity for the student to leave the lesson immediately, 

turn off the camera or turn the volume down. Moreover, it becomes more difficult to identify the 

problem as the students' body language cannot be observed. 

According to the Table 16 above, only 1 (3,3%) of the respondents were strongly agreed, 3 (10%) 

were disagreed, 8 (26,7%) were agreed and 7 (23,3%) of the total  

respondents were strongly agreed with the statement “In online education, students develop all their 

competencies.” while majority 13 (43,3%) of the total sample respondents were neutral with the given 

assertion. These responses show that teachers may not have had the opportunity to observe whether 

students have developed their competences during the online education. 

The above Table 17 also shows that 14 (46,7%) of the total respondents were strongly  

disagreed, 11 (36,7%) were disagreed, 2 (6,7%) were agreed and 0 (0%) of the total respondents were 

strongly agreed about the statement “Peer interaction during online education is more effective than 

traditional education.” Among the total respondents, 4 (13,3%) respondents were neutral to the 

statement. Based on the participants’ responses, peer interaction is more effective in traditional 

education. This may be due to the fact that collaborative activities can be done in the classroom or 

group assignments can be given to students. 

The Table 18 further reveals that 4 (13,3%) respondent strongly disagreed, 4 (13,3%) of the total 

respondents disagreed, 14 (46,7%) agreed and 4 (13,3%) respondents strongly agreed with the 
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statement “Classroom management in online education is difficult.” 6 (20%) of the total respondents 

were neutral with the given statement. According to these responses, classroom management in online 

education is difficult. This may be because teacher authority remains as far as technology allows. 

The Table 19 shows that 5 (16,7%) respondents strongly disagreed, 8 (26,7%) respondents disagreed, 

6 (20%) agreed and 3 (10%) of the respondents strongly agreed with the statement “It is easy to 

monitor the progress of students in online education.” Among the total sample respondents, 9 (30%) of 

the respondents remained neutral. The reason why the participants thought this way might be because 

of the difficulty of observing students' outputs and the low validity-reliability of these outputs. 

The table 20 depicts that 1 (10%) respondents prefers Cisco Webex, 2 (20%) respondents prefer 

Discord, 1 (10%) prefers Edmodo, 3 (30%) of the respondents prefer Skype and 3 (30%) of the 

respondents prefer Online worksheets for conducting online teaching. These responses show that The 

most preferred platforms for conducting online teaching are Skype and Online worksheets. The reason 

for this may be that teachers prefer the platforms they used before in the process of getting used to 

online education. 

5. CONCLUSION 

In this work, it has been attempted to obtain 30 Turkish EFL teachers’ and 35 EFL students’ attitudes 

towards online education. The results of the study reveal that EFL students believe that they could 

benefit from online education. Also, the results of the questionnaire indicate that most of the students 

think that materials provided in online education make the learning process more effective. On the 

other hand, the result of the study shows that EFL teachers think that online education is less effective 

compared to face-to-face education, classroom management is more challenging and there is a lack of 

interaction between teachers and students. Based on the teachers’ responses, it can be clearly stated 

that observing the student's progress and providing feedback takes effort. 

Furthermore, there are some limitations of this study, which may affect the results. First, the 

participants are very limited in number. It makes it hard for the researcher to generalize the results. For 

further studies, the number of the participants should be increased in order to reach more general and 

reliable results. Second limitation is that this study investigates only 8th grade students. Further studies 

should involve the attitudes of the students of  primary and high school. Another limitation is that this 

study investigates only Turkish EFL students and teachers. In order to get universal results, the 

research area should be broadened. This might change the results and make it more efficient. The last 

limitation is that this study adopts only one data collection tool, a questionnaire. To get more extensive 

results, further studies should use more data collection tools, such as interviews, to get clearer and 

more extensive attitudes of the students and teachers. Finally, it can be concluded that much more 

research on the attitudes of EFL students and teachers is needed. The findings reported here can shed 

new light on the researchers who would like to do research on the attitudes towards online education. 

 

REFERENCES 

Altstaedter, L. L., & Jones, B. (2009). Motivating students’ foreign language and culture acquisition 

through web-based inquiry. Foreign Language Annals, 42, 640–657. 

Aydin, I. E. (2012). Attitudes toward online communications in open and distance learning. Turkish 

Online Journal of Distance Education, 13(4), 333-346. 

Bakeer, A. (2018). Students’ attitudes towards implementing blended learning in teaching English in 

higher education institutions: a Case of Al-Quds Open University. Int. J. Humanit. Soc. Sci, 8(6), 131-

139. 

Banditvilai, C. (2016). Enhancing students language skills through blended learning. Electronic 

Journal of e-Learning, 14(3), pp223-232. 

Bennett, S., Killen, C., & Marsh, D. (2007). Handbook of online education. Bloomsbury Publishing. 



6th INTERNATIONAL EDUCATION AND INNOVATIVE SCIENCES CONGRESS 

(November 24-25, 2022 / Burdur Mehmet Akif Ersoy University) 
 

1170 

Cinkara, E., & Bagceci, B. (2013). Learner’s attitudes towards online language learning; and 

corresponding success rates. Turkish Online Journal of Distance Education, 14(2), 118–130. 

Csizer, K., Dornyei, Z. (2005) The internal structure of language learning motivation and its 

relationship with language choice and learning effort, The Modern Language Journal, 89, 19-36. 

Drennan, J., Kennedy, J., & Pisarksi, A. (2005). Factors affecting student attitudes toward flexible 

online learning in management education. The Journal of Educational Research, 98(6), 331-340. 

Evişen, N , Akyılmaz, Ö , Torun, Y . (2020). A Case Study of University EFL Preparatory Class 

Students’ Attitudes towards Online Learning during Covid-19 in Turkey . Gaziantep Üniversitesi 

Eğitim Bilimleri Dergisi , 4 (2) , 73-93 . Retrieved from 

https://dergipark.org.tr/tr/pub/guebd/issue/59201/803017 

Feldman, R., & Zucker, D. (2002). Teaching and Learning Online - Communication,  

Community, and Assessment. University of Massachusetts. 

Gardner, R. C (1985). Social psychology and second language learning: The role of attitudes and 

motivation. London: Edward Arnold. 

Glover, J.A., & Bruning R. H, (1990). Educational psychology: principles and applications, Third 

Edition, Virginia: Scott, Foresman/Little Brown Higher.Kivunja, C. (2014). Innovative 

pedagogies in higher education to become effective teachers of 21st century skills: Unpacking 

the learning and innovations skills domain of the new learning paradigm. International Journal 

of Higher Education, 3(4), 37-48. 

Hotho, S. (2000). “Same” or “different”? A comparative examination of classroom factors in second 

Language settings. Foreign Language Annals, 320 - 329. 

Khoshsima, H., Saed, A., & Arbabi, M. A. (2018). Online teachers’ attitudes toward using technology 

in teaching English as a foreign language. Journal of Applied Linguistics and Language Research, 

5(2), 134-148. 

Kyei-Blankson, L. (Ed.). (2013). Practical applications and experiences in K-20 blended learning 

environments. IGI Global. 

Lee, J., Cho, H., Gay, G., Davidson, B., & Ingraffea, T. (2003). Technology acceptance and social 

networking in distance learning. Educational Technology & Society, 6(2), 50-62 

Masgoret, A. M. and Gardner, R. C. (2003). Attitudes, Motivation, and Second Language Learning: A 

Meta-Analysis of Studies Conducted By Gardner and Associates. Language Learning, 53:1, 123-163. 

Miyazoe, T., & Anderson, T. (2010). Learning outcomes and students' perceptions of online writing: 

Simultaneous implementation of a forum, blog, and wiki in an EFL blended learning setting. System, 

38(2), 185-199. 

Oxford, R. (2001). Language Learning Styles and Strategies. In M. Celce-Murcia (Ed.), Teaching 

English as a Second or Foreign Language. Boston, MA: Heinle and Heinle. 

Oxford, R. (2001). Integrated Skills in the ESL/EFL Classroom. ERIC Digest. 

Pokrivčáková, S. (2015). Research implications for training CLIL teachers in Slovakia. Learning 

together to be a better CLIL teacher, 23-28. 

Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants part 2: Do they really think differently?. On the 

horizon. 

Shih, Y. Y., & Huang, S. S. (2009). The actual usage of erp systems: An extended technology 

acceptance perspective. Journal of Research  and Practice in Information Technology, 41(3), 263-276. 

Shneiderman, B. (1980, June). Natural vs. precise concise languages for human operation of 

computers: Research issues and experimental approaches. In 18th Annual Meeting of the Association 

for Computational Linguistics (pp. 139-141). 



6th INTERNATIONAL EDUCATION AND INNOVATIVE SCIENCES CONGRESS 

(November 24-25, 2022 / Burdur Mehmet Akif Ersoy University) 
 

1171 

Tallent-Runnels, M. K., Thomas, J. A., Lan, W. Y., Cooper, S., Ahern, T.C., Shaw, S. M., & Liu, X. 

(2006). Teaching courses online: A review of the research, Review of Educational Research, 76(1), 

93-135. 

Thompson, L., Ku, H.-Y. (2005) Chinese graduate students' experiences and attitudes towards online 

learning. Educational Media International. 42 (1), 33-47 

Ushida, E. (2005). The role of students’ attitudes and motivation in second language learning in online 

language courses. CALICO Journal, 49-78. 

Wesely, P. M. (2012). Learner attitudes, perceptions, and beliefs in language learning. Foreign 

Language Annals, 45(s1), s98-s117. 

Whiteman, J., E. M. Scott, and J. C. McElnay. (1994). Analysis of pharmacists’ attitudes toward a 

distance learning initiative on health screening. American Journal of Pharmaceutical Education 58 (3): 

300–306. 

Wong, A. T. (1990). Extending university courses to rural communities via satellite television. Journal 

of Educational Television 16 (1): 5–12. 

  



6th INTERNATIONAL EDUCATION AND INNOVATIVE SCIENCES CONGRESS 

(November 24-25, 2022 / Burdur Mehmet Akif Ersoy University) 
 

1172 

THE INTEGRATION OF CULTURAL ELEMENTS INTO FOREIGN LANGIAGE 

CONTEXTS 

 

Özge KAHRAMAN 

 

Ondokuz Mayıs University, MA student, The Department of English Language Teaching 

0000-0002-7939-0325 

 

Abstract 

Culture is an integral part of foreign language learning and teaching process. Understanding the 

cultural aspects of the society where a language is spoken is necessary to learning that language. Since 

grammar patterns are the main focus of language training nowadays, communication skills have been 

ignored. Since the language reflects the society and the culture of that society, improving speaking 

skills also brings learning the culture of that language. Including everyone in society, science, 

technology, literature, and etc. is what it means to integrate culture into a foreign language. Since 

English is a lingua franca, there is no particular cultural emphasis while teaching English as a foreign 

language. Hence, intercultural elements should be integrated into foreign language contexts. This 

study aims to examine the importance of teaching culture, the sufficiency of textbooks and classroom 

activities in teaching culture from the perspectives of English as a foreign language teachers. The 

questionnaire with a 5point Likert scale which was quoted from Raba, 2014 was conducted via Google 

Forms and 50 EFL teachers who teach to primary, secondary, and high school learners in Samsun 

were expected to tick the most appropriate options considering the importance of culture, textbooks in 

foreign language teaching, and goals of teaching culture. The results were analysed by Google Forms. 

The results revealed that the teachers are aware of the importance of culture teaching. Classroom 

activities help learners to develop their language skills. Integrating cultural elements raises learners’ 

cultural awareness and increases their motivation while learning a language as well. However, it has 

been concluded that textbooks are insufficient in terms of cultural knowledge. 

Key words: culture, foreign language contexts , foreign language teaching, integrating culture into a 

language, teaching of target culture 

 

1. Introduction 

Culture is the transmission of a society’s traditions, customs, arts, beliefs, and values from generation 

to generation. Language is an important and integral part of culture that enables it to be transmitted. 

Therefore, the effect of language on culture cannot be ignored. Rapid globalization has brought along 

intercultural communication. This communication has also increased the need for learning a foreign 

language. Knowing only the grammatical structures does not mean being able to understand people 

who speak the target language. There must be social interaction among people to understand each 

other. Meaningful interactions and authentic situations in the target language improve learners’ 

communicative competence. As foreign language curriculum aims to increase communicative 

competence (MEB, 2018), culture should be at the center of foreign language teaching to develop 

communication skills.  

Curriculum is the framework guiding teachers about the content and the order of what is going to be 

taught in the teaching and learning process. It includes the educational purposes of a program. It 

includes teaching content, materials, resources, and processes for evaluating the achievement of 

educational goals. While planning a curriculum, many factors such as teachers, students, assessment, 

learning psychology, etc. are taken into consideration and they are all related to culture. The 

curriculum should reflect what people feel, what they do, and what they believe (Offorma, 2016).  
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Integrating culture means including everyone in society; science, technology, art, literature, and so on. 

The fact that English is a lingua franca language, the language of social media, science, and 

technology is English. Therefore, language teaching focuses on the international culture. Since 

language and culture are interrelated, it is inevitable to teach culture while teaching a foreign language. 

The aim of teaching culture is to satisfy the curiosity of learners, enable them to make comparisons 

among cultures, and increase cultural awareness. The activities such as singing, dancing, role play, 

research, and discussion about countries increase learners' motivation. Hence, real-life situations such 

as greetings, approval, requests, etc. should be practiced in language classrooms.  

Learning international culture is not to deny, ignore own cultural identity or exactly adopt the target 

culture. It enables learners to develop positive attitudes towards other societies and people there. This 

situation makes individuals aware of their own culture as well as increasing cultural awareness. 

Although textbooks are one of the most used materials, they are not sufficient for teaching culture or 

cultural knowledge (Turkan & Çelik, 2007). In this way, foreign language teachers should develop 

cultural classroom activities that will attract students' attention and make them curious. The activities 

should be designed considering the situations such as the size of the class, the number of the learners, 

duration, and more. They should include the topics such as humour, symbols, ceremony, family, 

lifestyles, festivals, holidays, and so on. Videos can be watched, international dinner can be organised, 

or reading activities, role-plays, giving a recipe activity can be applied. These activities should be 

familiar with cultures so that learners can develop their socio-cultural skills. The classroom 

atmosphere should be appropriate to discussion activities comparing the native and other cultures as 

well. Thus, language learning will increase by learning culture. The existing body of research on 

language and culture has also indicated that there should be a focus on cultural context for language 

socialisation (Hinkel, 2011, p. 295). 

In sum, integrating cultural elements into foreign language contexts enables learners to become aware 

of other communities and to know the world. It makes learners familiar with the culture and respect 

other communities. The fact that the books include technological developments, international content 

and social issues improve students' communication skills. Personal and social conflicts are prevented 

while teaching culture. Dealing with cross-cultural similarities and differences draws the attention of 

students. There is a growing body of literature that investigates the role of culture from learners’ 

perspectives (Nguyen, 2017; Chinh, 2013; Jabeen & Shah, 2011; Fredricks, 2007).  However, very 

little is known about foreign language teachers’ perceptions towards the importance of integrating 

culture into EFL contexts. The purpose of this study is to analyse the importance of culture from 

teachers’ perspectives. The research questions are: 

• Are textbooks sufficient for the transmission of cultural elements? 

• Are teachers aware of the importance of culture in language teaching? 

• Does teaching culture develop learners’ communicative skills and increase their motivation? 

• Does teaching culture expand the cultural awareness of learners? 

• Do classroom activities appeal to the language skills of learners? 

 

2. Literature Review 

The term ‘’culture’’ was firstly defined in English by Taylor (1865) in his book Researches (Karabinar 

& Guler, 2012). Adaskou, Britten, and Fahsi refer to culture as a multidimensional concept and they 

divide culture into four senses: ‘’(i)aesthetic sense (media, cinema, music, and literature), (ii)the 

sociological sense (family, education, work and leisure, traditions), (iii)the semantic sense 

(conceptions and thought processes), (iv)the pragmatic sense (appropriacy in language use)’’ 

(Devrim & Bayyurt, 2010, p. 7). Tseng stated that “every lesson is about something and that 

something is culture” (Soureshjani & Hashemi, 2013, p. 18356). It is believed that learning a language 

without cultural emphasis is a lack (Genç & Bada, 2005), and culture is seen as an essential factor to 

understand the target language from the view of the deconstructionist and the competence (Byram & 
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Grundy, 2003, p. 30). The learners who learn a foreign language in accordance with culture can 

communicate better in social context (Papademetre & Scarino, 2000). Besides, Bennet (1993) 

identified a person who knows a foreign language but does not know the sociocultural context of the 

language as ‘’fluent fool’’ (Önalan, 2005). In this sense, authentic materials such as newspapers, 

magazines, and more should be used in classroom activities to increase learners’ communicative 

competence. Thu (2010) states that authentic materials, proverbs, role play activities, literature, films, 

ethnographic studies (interviews with a native speaker) and exchange students are the other techniques 

used in culture teaching. The aim of these activities is to develop consciousness of learners to reflect 

multiple perspectives, expectations, and assumptions for the same situation so that they can raise their 

sociocultural awareness (Harrison, 1990, p. 64). Moreover, integrating culture into foreign language 

teaching enable learners to improve positive attitudes towards the target language community (Jabeen 

& Shah, 2011). The three qualities of an educational curriculum should be included in intercultural 

approach: 1. ‘’neo-humanist’’ that other societies are respected, 2. ‘’progressive’’ that one’s own 

development can be observed after the interaction with intercultural learners, 3. ‘’intercultural 

diplomacy’’ that enables learners the ability to overcome the stress or issues in a multicultural place 

(Corbett, 2003, p. 211). Modiano (2001), likens teachers to a museum curator in exposing students to 

language and culture; because museum curators organise a collection to produce an effect that visitors 

desire. Language teachers, like curators, want their learners to be influenced by language learning in 

every sense of culture such as literature, art, music, traditions, etc. Teachers’ significant factor in 

teaching culture has been also proved in the study of Chinh (2013). In that study, the students 

complain about teachers’ lack of cultural knowledge although it is easy to access information thanks to 

technology today.  

Fenner claimed that there are three stages in learning culture: ‘’(i)cultural knowledge, (ii)cultural 

awareness, (iii)cultural competence’’ (Nguyen, 2017, p. 147). Cultural knowledge is to have clear 

information about culture; but this is not enough to develop students' critical thinking. Cultural 

awareness is to have cultural knowledge, and it requires the ability to compare one's own culture with 

other cultures. It is the understanding of the target culture. Choudhury (2014) stated that being aware 

of the place and importance of culture in target language teaching, teachers should include activities 

that increase students' cultural awareness in the learning process and encourage students to become 

culturally competent individuals. Cultural competence requires having cultural knowledge and 

awareness. Intercultural competence is the integration of three items: ‘’knowledge, skills, and 

attitudes’’. It enables learners to practise language with the combination of linguistic competence, 

communicative strategies, and knowledge. 

Purba (2011) stated that linguistic competence alone is not sufficient for effective and communicative 

use of the target language. Therefore, besides linguistic competence, the individuals must also be 

culturally competent. Learners can make comparisons, and their critical thinking skills are improved 

when they are culturally competent. The intercultural communicative approach provides learners to 

develop intercultural communicative competence (Baker, 2012). It enables learners to interact beyond 

the context of their own culture and international cultures (Nguyen, 2017). Since there are intercultural 

differences, there may be misunderstandings in intercultural communication (Byram & Feng, 2010), 

so it should be careful about not to cause these misunderstandings while planning a curriculum or 

classroom activities. 

There are many studies related to the integration of culture into the foreign language curriculum. A 

study done in Iran revealed that both teachers and students who participated in the study are aware of 

the significance of culture in language learning and they believed that the classroom activities related 

to interculture increase learners’ motivation as well (Soureshjani & Hashemi, 2013). In reference to 

the study conducted in Turkey by Bayyurt and Ertçetin; teachers, students, and interns stated that a 

native teacher is required for language teaching to teach culture regardless of being an American or 

British (Devrim & Bayyurt, 2010). Besides, the result of another research (Devrim & Bayyurt, 2010) 

shows that most of the students agreed on the integration of culture into foreign language curriculum, 

as language and culture complement each other. On the other hand, more than a quarter in the same 

study did not support the integration of culture, as it might cause the loss of their own cultural identity. 

The study implemented in Tajikistan by Fredricks (2007) indicates that the learners are motivated to 
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use materials related to culture while learning a language, and it also highlights that the learning 

environment, educational or economic background affects learners’ attitudes towards the target 

language and culture as well. According to the other study conducted in Oman (Devrim & Bayyurt, 

2010), most of the ELT students emphasized that teaching English language skills is the most 

important when compared to other courses. However, teaching culture has been the least important 

factor for the students, as they preferred to preserve their own cultural identity.  

3. Methodology 

3.1. Research Design 

The quantitative method was used to collect data in this study. It focuses on the outcome of by 

collecting statistic data from a large number of people (Gerring, 2017, p. 154). The questionnaire was 

conducted to get information about the integration of cultural elements into foreign language teaching 

contexts in terms of textbooks, the importance and the goals of teaching culture, and classroom 

activities which includes cultural items from the perspectives of language teachers. It was quoted from 

Raba, 2014.  

3.2. Participants 

The participants of this study consist of 50 EFL teachers who are teaching to primary, secondary, or 

high school learners in Samsun. The criterion for the participants was to be an English teacher in any 

state or private school in Samsun. Teachers working in any private language institution were not 

included in the study. The participants were asked some questions related to cultural elements in 

textbooks, the importance and goals of teaching culture, and cultural classroom activities. They were 

expected to tick the most appropriate option for each questions considering their own experiences. 

3.3. Data Collection Tool 

The questionnaire was prepared on google form and its link was sent to the participants via social 

media networking sites. It consists of five sections. In the first part of the questionnaire, participants 

were asked to personal information. In other sections, the participants were expected to tick the most 

appropriate options respectively related to cultural elements in textbooks, the importance and goals of 

teaching culture, classroom activities related to culture. 

 

3.4. Data Analysis 

The statistical results were taken from google forms platform. Tables were created by the number of 

responses for each question. The collected data were analysed by interpreting the tables given in the 

following Results section. 

 

 

4. Results 

The questionnaire was conducted to 50 English teachers. The first section of the questionnaire was 

about to personal information such as gender, years of experience, qualifications, and institution where 

they work. The questionnaire’s link was sent to teachers randomly via social networking sites. The 

statistics of the responses were presented on pie charts. The results obtained from the study are 

presented below. 
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Table 1    Gender 

            

40 female and 10 male teachers participated in the study. Table 1 shows that %80 teachers were 

female and %20 teachers were male. 

Table 2    Years of Experience 

             

Table 2 represents participants’ years of experience. It shows that 28 teachers (%56) were under 5 

years, 15 teachers (%30) were 6-10 years, and 7 teachers (%14) were experienced above 10 years.  

 

 

 

Table 3    Qualifications 

            

As shown in Table 3, 32 participants (%64) have Bachelor’s degree, 18 participants (%36) have 

Master’s degree, and there is no participation with a doctoral degree. 
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Table 4     Institutions where the participants work 

            

Table 4 illustrates that 27 teachers (%54) are working in secondary school, 12 teachers (%24) are 

working in primary school, and 11 teachers (%22) are working in high school.  

In the following sections of the questionnaire, the 5 Point Likert Scale was applied for collecting data 

about culture presentation in textbooks, the importance of culture, goals of teaching culture, and 

classroom activities including culture. The responses were presented in the following tables below. 

The questions were given on the left and the percentage of the responses were given on the right of the 

table. 

 

Table 5     Textbooks  

Questions  Totally   

Agree 

   Agree Neutral Disagree Totally 

Disagree 

1. Are the images of the target culture 

presented in a realistic way? 

 %8 %48   %18 %26 − 

2. Does the textbooks only present a 

tourist point of view? 

 %12 %28  %24 %30 %6 

3. Are negative and problematic aspects 

of the target culture touched upon? 

 %2 %12  %34 %32 %20 

4. Are teachers encouraged to consult 

additional material on the topics dealt 

with? 

 %24 %28  %26 %18 %6 

5. Do situations occur in which someone 

with a good mastery of the target 

language is not understood because of 

the differences between cultures? 

 %32 %34  %20      %18 %6 

6. Is the non-verbal language of the 

target culture presented in the 

textbooks? (Facial expressions, and 

body language)  

 

 %14 %18   %18 %32 %18 

Table 5 shows the responses about how cultural elements are included in textbooks. For the first 

question, about half of the participants (n=24) agreed that the images of the target culture are 
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presented in realistic way. The responses for the second question (n=15) show that the participants 

disagreed on a tourist point of view presentation of textbooks. %34 of the participants (n=17) was 

neutral on touching upon the negative problematic aspects of the target culture. Besides, 16 

participants disagreed on the same statement. Question 4 indicates that teachers (n=14) agreed on 

consulting additional materials on the topic dealt with. For the next question, %32 of the participants 

(n=11) strongly agreed, and %34 (n=17) agreed on a native speaker may not be understood because of 

cultural differences. The responses for the last question refer that textbooks do not contain the non-

verbal language of the target culture. 

 

Table 6     The Importance of Teaching Culture 

Questions  Totally 

Agree 

   Agree Neutral Disagree Totally 

Disagree 

7. Does the teaching of culture help 

learners to cope up with today's modern 

life and globalization? 

 %52 %36   %6 %4 %2 

8. Does the integration of cultural issues 

in ELT classes significantly increase 

students' interest and motivation in 

language learning? 

 %64 %16  %4 %16 − 

9. Does the integration of cultural issues 

in ELT classes contribute to the 

development of communication skills? 

 %62 %20  %10 %6 %2 

10. Does teaching culture help learners 

to understand social norms that 

influence verbal and nonverbal 

communication? 

 %52 %28  %10 %8 %2 

11. Does teaching culture help learners 

to develop mutual respect towards their 

own culture and the target culture? 

 

 %60 %24  %12 %2 %2 

12. Does teaching culture help learners 

to relate language items real people and 

places? 

 

 %56 %28   %10 %2 %4 

 

The responses for the importance of teaching culture were given in the table 6 above. Question seven 

proves that teaching culture help learners to cope up with today’s modern life and globalization. %64 

of the population (n=32) totally agreed that cultural issues increase learners’ interest and motivation. 

The next question states that cultural issues in ELT classes develop learners’ communicative skills. 

Besides, question ten shows that teaching culture help learners to understand social norms. %60 of the 

participants (n=30) totally agreed that teaching culture help learners to develop mutual respect towards 

the native and the target culture. Lastly, most of the participants (n=28) also totally agreed that 

teaching culture help learners to relate language items with real people and places. 
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Table 7   The Goals of Teaching Culture 

Questions  Totally 

Agree 

   Agree Neutral Disagree Totally 

Disagree 

13. Does teaching culture help learners 

to develop understanding that all people 

exhibit culturally-conditioned 

behaviour? 

 %30 %54   %16 − − 

14. Does teaching culture help learners 

to raise awareness of their own culture 

and the target culture as well? 

 %54 %34  %10 %2 − 

15. Does teaching culture help learners 

to develop understanding that social 

variables such as gender, age, social 

class, and place of residence affect the 

way people behave and speak? 

 %48 %34  %12 %6 − 

16. Do students become able to use 

politeness strategies? 

 %28 %38  %24 %6 − 

17. Do students become able to 

interpret non-literal meanings? 

 %22 %26   %40 %16 − 

18. Do students become able to use 

speech acts? 

 

      %22      %36                  %24       %16      %2 

19. Do students become able to carry 

out discursive functions? For example, 

taking turns, pauses or silences, 

discourse markers. 

 

      %26      %18   %44       %4      %8 

 

Table 7 refers to the responses about the goals of teaching culture. The participants mostly agreed on 

culture’s developing an understanding that all people exhibit culturally conditioned behaviour. %54 of 

the participants (n=27) also totally agreed that culture raises awareness of the native and the target 

culture. In addition, the responses (%48) to the fifteenth question show that teaching culture help 

learners to develop understanding that social variables such as gender, age, social class, and place of 

residence affect the way people behave and speak. The participants (%38) agreed on students’ using 

politeness strategies. However, %40 of the population (n=20) was neutral for students’ interpreting 

non-literal meanings. As for question eighteen, %36 of the participants agreed that students become 

able to use speech acts. Lastly, the teachers were neutral that students become able to carry out 

discursive functions such as taking turns, pauses or silences, and discourse markers. 
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Table 8     Cultural Classroom Activities  

Questions  Totally 

Agree 

   Agree Neutral Disagree Totally 

Disagree 

20. Do the activities use a combination 

of visual, audio, and tactile information? 

 %32 %42   %18 %8 − 

21. Are the activities simplified enough 

to match students' level? 

 %18 %42  %18 %18 %4 

22. Do the activities enhance students' 

independent learning? 

 %18 %34  %24 %18 %6 

23. Do the activities help students to 

develop the four language skills, and 

cultural skills as well? 

 %20 %36  %24 %8 %4 

24. Are students required to do the 

activities collaboratively? 

 %26 %50  %18 %6 − 

25. Are the activities free from material 

that might be offensive? 

 %24 %38   %22 %14 %2 

 

When it comes to cultural classroom activities, Table 8 shows the percentage of the participants’ 

responses.  21 teachers agreed and 16 teachers totally agreed on the activities’ combination of visual, 

audio, and tactile information. %42 of the participants (n=21) agreed that activities are simplified 

enough to match learners’ level, but %18 of them interestingly disagreed (n=9) and became neutral 

(n=9) for the same statement. In addition, %34 of the participants (n=17) agreed that classroom 

activities enhance learners’ independent learning. %36 of the teachers (n=18) also agreed that 

classroom activities help learners to develop four language skills. 25 teachers agreed and 13 teachers 

totally agreed that learners are required activities collaboratively. About the last statement, the 

classroom activities were agreed to be free from offensive material. 

 

5. Discussion 

It is considered that textbooks are insufficient in terms of cultural knowledge as mentioned in the 

literature review (Turkan & Çelik, 2007). In this study, the participants’ responses have also 

demonstrated that textbooks do not include sufficient cultural elements. Although the books do not 

contain negative statements about culture, teachers need extra materials because there are no non-

verbal expressions of different cultures in textbooks (Table 5). Therefore, learners have difficulty in 

understanding native speakers. For example, the meaning attributed to eye contact varies in different 

cultures. As Zhi-peng (2014) noted that in some countries like America, eye contact is necessary to 

trust people. However, in some countries like the Philippines, children’s eye contact with elder people 

is considered disrespectful, and children are punished. As for the importance of teaching culture, 

several reports have shown that both teachers and learners are aware of the significant of culture in 

language teaching or learning process (Soureshjani & Hashemi, 2013). Regarding the responses, this 

study has also revealed that teachers are aware of the importance of teaching culture. It has been found 
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that the integration of cultural elements develops learners’ communicative skills and increases their 

motivation. In addition, teachers have positive perceptions towards the goals of teaching culture. It has 

also been indicated that teaching culture help learners to understand social values and it raises 

learners’ cultural awareness. The responses to questions 16 and 19 are also another evidence for 

textbooks’ deficiency in transferring culture. In this way, non-verbal expressions should be also 

integrated into language curriculum. On the other hand, classroom activities improve learners’ 

language skills. Therefore, teachers should develop materials and classroom activities such as 

international dinner, presentation of any countries, watching videos or movies, cultural parties, 

projects, and more. In language classrooms, offensive materials are not included because learners’ 

motivation is aimed to increase. Prior studies have noted the importance of culture and classroom 

activities in ELT from learners’ ideas as touched upon in the literature review (Devrim & Bayyurt, 

2010; Fredricks, 2007). In contrast to these studies, learners preferred to preserve their own cultural 

identity. The main issue here, except for the social environment, is teacher and teaching techniques. 

Teacher and teaching techniques for language and culture shape learners’ attitudes towards the target 

language and different cultures. That is, teachers have a great role in transferring culture. For this 

reason, the present study has aimed to find out teachers’ perceptions towards teaching culture. 

However, these results were lacking in some points such as schools’ location or opportunities, 

teaching environment, teachers’ overseas experiences, classroom size were not included. The other 

reason is that the statistics were close to each other. Further research should be undertaken for 

suggestions to make up for the deficiencies of textbooks, or the same study can be implemented by 

expanding the population. Another study can also be carried out to examine the effects of society or 

teachers’ abroad experiences on teaching culture. 

  

6. Conclusion 

Learning a foreign language requires learning the cultural dimensions of society where that language 

is spoken. The common problem in foreign language teaching is to focus on the structure of language. 

Therefore, cultural elements should be included in language contexts to understand international 

people and to develop learners’ communicative skills. The present research aimed to examine EFL 

teachers’ ideas about integrating cultural elements into foreign language teaching contexts. The study 

revealed that textbooks are insufficient in transferring non-verbal expressions, teachers are aware of 

the importance of teaching culture, and cultural classroom activities develop learners’ language skills. 

Notwithstanding the limitations, the study suggests that textbooks should be reviewed in terms of 

cultural content and additional materials or activities should be developed. A foreign language is like a 

treasure filled with jewels. In this case, teachers must unearth these jewels for language learners. 

Therefore, teachers should be trained about interactive classroom activities, transparency in teaching 

culture, or raising learners’ cultural awareness to understand non-literal meanings in the target 

language and develop communicative skills.  
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ABSTRACT 

The aim of this study is to reveal the positive effect of songs on the teaching of vocabulary in English 

as a foreign language. The research was carried out with Anatolian students of Yeşilalan Multi-

Program Anatolian High School and students of Pinardere Anatolian High School located in Savur 

district of Mardin Province. Current songs have been determined in accordance with the subjects at the 

high school level. A total of 78 students at the high school level were determined using the purposeful 

sampling method; 39 people formed the experimental group and 39 people formed the control group. 

In here, the aim is not to turn music into a teaching method, but to present it to the environment as a 

motivating factor in order to positively increase the impact of existing foreign language learning 

methods. According to the pre-test and post-test results, it was found that education supported by 

singing contributes to vocabulary teaching at a meaningful level.However, it has been observed that 

the use of songs contributes to the vocabulary of a language that needs to be learned most 

fundamentally, strengthens pronunciation, and also helps to consolidate the grammatical structures 

that exist in the student. As a result, it has been revealed that education with singing contributes 

significantly to vocabulary teaching, as well as reinforces pronunciation and grammatical structures. It 

is expected that this research will contribute to the field in terms of providing more effective and 

efficient language learning by using songs in foreign language lessons. 

Keywords: English, Foreign Language, High School, Music, Vocabulary. 

 

INTRODUCTION 

Along with it has been known since time immemorial that singing and listening are good for the soul 

of mankind, at the same time, song is seen as a part of the current reality, a mirror(Ataseven, 1998). In 

foreign language classes, songs are one of the important course materials that bring together activities 

related to comprehension (distinguishing sounds, transcribing lyrics, reconstructing text, putting lyrics 

in order, etc.) and writing skills (working on the syntax, creating a verse, recreating a fragment of the 

text, interpretation, etc.) (Y.Güngör, 2014). In addition, it helps to increase the variety of words to be 

taught in the target language and improve vocabulary. In addition to all this, Tegos (Tegos, 2009, p. 1) 

describing songs as excellent tools for learning a foreign language, he notes that listening to the lyrics 

and learning them helps the student to improve his vocabulary and pronunciation. At the same time, 

songs can also enable the student to consolidate the grammatical structures learned in a foreign 

language. In all the studies conducted in this field (Akhmadullina et al., 2016; A.Saygın, 2017; 

Ataseven, 1998; Babaievska, 2021; B.Sağlam,2010; Çelikkol, 2007; Degrave, 2019; G.Modiri, 2010; 

Hornillos & Roa, 2015; Kahraman, 2019; Köse, 2012; Lee & Lin, 2015; Lestary, 2019; Pérez-

Carmona et al., 2021; Torras Vila, 2021;Y.Cengiz, 2004; Y.Gökşenli, 2010; Y.Güngör, 2014), it has 

been found that listening to songs in foreign language teaching has positive effects on language 

learning. Güngör believes that with these positive effects of songs, using them as an auxiliary 

technique in foreign language lessons will contribute to students' foreign language and education level 

(primary and secondary education, university) no matter what stage they are at in many 

ways(Y.Güngör, 2014). Despite all these positive effects, it is observed that the use of songs in 

English lessons decreases as school levels increase. For this reason, the main problem of the research 
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is described as “What is the effect of songs on teaching English vocabulary as a foreign language at 

the high school level?". 

In this study, songs were not applied as a teaching method alone to increase the effectiveness of 

vocabulary teaching, in addition to the method in the curriculum, they were selected as an auxiliary 

technique to reduce stress in the learning environment, increase motivation in class, facilitate 

vocabulary memorization, improve pronunciation, and provide reinforcement to grammar structures. 

English books at the high school level were scanned and some current songs were determined 

according to the vocabulary and grammar that were asked to be taught there. The selected 4 songs 

were started with and whether the use of songs has a positive effect on English teaching was examined 

with quantitative and qualitative data. The findings obtained in the study process provided data on the 

effect of song’s activities on English vocabulary teaching, and it was thought that it could contribute to 

other studies to be conducted on the related topic in the future. 

 

METHOD 

1. The Model of the Research 

In this research, an explanatory pattern from mixed research methods was used. An experimental 

model was used to expose the achievement difference between students. The independent variable of 

the research is the use of songs in foreign language education, and the dependent variable is the level 

of English vocabulary. In this research, before experimental implementation can begin, the pre-test, 

the validity and reliability of which were provided by taking expert opinions was applied to measure 

the levels of experimental and control group students.  

The experimental group was trained by the method of processing lessons with songs in English lessons 

with 4 foreign songs selected in a 4-week period. In the control group, no intervention was performed. 

Then, both groups were subjected to a re-control process by the observer (post-test). 

In order to obtain qualitative data, interview forms whose the validity and reliability  were also 

provided by taking expert opinions were used. 

Open-ended questions were asked to the experimental group and the answers given were reported in 

the findings section. In the qualitative dimension of the research, the data collected during the research 

process were analyzed using descriptive data analysis method, which is qualitative research data 

analysis. 

The study universe of this research consists of a total of seventy-eight students who are from eleventh 

grade students in Savur district of Mardin province, thirty-nine of whom are experimental and thirty-

nine of whom are in the control group. 

 

FINDINGS AND INTERPRETATION 

1. Quantitative Findings 

1.1. Findings and Comments on the First Subproblem of the Research 

The first subproblem of the research is defined as follows; 

Is there a significant difference between the pre-test scores of experimental and control group on the 

effect of songs on vocabulary teaching in English at high school level? 
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Table 5. Results of Mann-Whitney U test related to the pre-test scores of the participants in the 

control-experimental group 

Groups  N MeanRank U Test 

Statist. 

P 

1- Control  39 42,71 635,500 -1,253 ,210 

2-Experimental  39 36,29 

According to the results in Table 5, it is observed that the pre-test scores of the control and 

experimental groups did not differ significantly. In other words, it can be said that there was no 

differentiation in the pre-test’s scores of the control and experimental groups before the program on 

the influence of songs on vocabulary teaching in English at the high school level was applied. 

1.2. Findings and Comments on the Second Subproblem of the Research 

The second subproblem of the research is defined as follows; 

Is there a significant difference between the pre-test and the post-test scores of experimental group on 

the effect of songs on vocabulary teaching in English at high school level? 

Table 6. Results of Wilcoxon test regarding the pre-test and post-test scores of the participants in the 

experimental group 

Comparison  N  Pozitive 

rank 

Negative 

rank 

Wilcoxon 

test stat. 

Standart test 

z 

P  

Pre-test – Post-test 39 38 0 741,000 5,374 ,000 

According to the results in Table 6, it is observed that the pre-test and post-test scores of the 

experimental group students differ significantly. In other words, it was found that the pre-test scores of 

the experimental group in which was applied to the influence of songs program vocabulary teaching in 

English at the high school level were significantly higher than the post-test scores (p<.05). 

     1.3. Findings and Comments on the Third Subproblem of the Research 

The third subproblem of the research is defined as follows; 

Is there a significant difference between the post-test scores of experimental and control group on the 

effect of songs on vocabulary teaching in English at high school level? 

Table 7. Results of Mann-Whitney U test regarding the final test scores of the participants in the 

control-experimental group. 

Groups N MeanRank U Test Statist. P 

1-Control 39 20,59 1498,000 7,374 ,000 

2-Experimental 39 58,41 

According to the results in Table 7, it is observed that the post-test scores of the control and 

experimental groups differ significantly. In other words, it was found that the final test scores of the 

experimental group, which was applied the program of the influence of songs on vocabulary teaching 

in English at the high school level, were significantly higher than the post-test scores of the control 

group (p<.05).  
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2. Qualitative Findings 

The answers of the interview form are given in this section. The answers given to the interview 

questions were analyzed by descriptive analysis method and 3 subcategories were created. 

2.1. Positive Attitude Towards the Lesson and Motivation 

These questions have been asked to the participants; ‘What do you think about the English lesson?’, 

’How do you look at the processing of the song in English class?‘ , 'What are the differences between 

the lessons that are processed without listening to the song and the lessons that are processed by 

listening to the song in English?' and some answers are given below; 

Lilac; “I already had a dream to go abroad. English lessons are an advantage for me, besides Turkish 

lesson, also I'm a person who loves English lessons, it's fun ...  I was extremely happy when you said 

you were going to do this practice first, I was very happy.” 

Magnolia; “I see it as a lesson for fun ... I feel more comfortable, we have now changed our work 

system along with songs, in fact, when we came to school, for example, last year in English, we were 

constantly going from the book to do something like that a little, we were coming, we were processing 

the book, we were going to, do such different activities now, for example, it's nicer to process the 

lesson with a song, it's more permanent.” 

Based on the above answers, it can be concluded that the songs develop a positive attitude towards the 

lesson in the participants, increase their motivation, make them feel more comfortable in the lesson. 

2.2. Vocabulary, Pronunciation and Grammar 

 This question has been asked to the participants; ‘What are the advantages of listening to songs in 

English class? and some answers are given below; 

Daisy; “I'm having fun, words become really different, for example, when we see a word from when we 

started the first song, we learn them more easily when the next song comes back to us and we learn it. 

You know, when you pass like this with the song, most of the words we already know their meanings 

now, the way they say it, it's enjoyable, it's beautiful.” 

Magnolia; “For example, the wrong way you sang, for example, the way it was before the songs, and I 

look at my current state, before I sang the songs, it was as if I couldn't pronounce some words in 

English, but now I feel like I know which letter to how pronounce.” 

Rose; “I'm developing the grammar patterns I've learned, for example, if the past tense -ed suffix has 

been taken, we can understand it from there.” 

Lilac; “I used to listen to English songs with Turkish subtitles from YouTube, Now I'm trying to 

translate it without looking at Turkish anymore ...”. 

Based on the answers above, it can be said that songs improve vocabulary in English, reinforce 

grammatical patterns and affect pronunciation. It can also be said that learning words with songs 

increases persistence and that songs make it easier to learn words rhythm than the memorization 

method. 

2.3. Contributions to the Participant 

This question has been asked to the participants; ‘What are the most important benefits of listening to 

songs in English class for you?' and some answers are given below; 

Daisy; “I'm developing skills, for example, no matter how I say, we read straight like this, but singers, 

for example, say 'cause, not because. They read in a simpler way like this. We can also learn in that 

way in the form of speech. I like it better too.” 

It can be said that the contribution of this whole process to the participants is that they liked the songs 

they listened to and then listened to them on their own to further improve their vocabulary and 

pronunciation. 
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RESULT 

According to the results of quantitative and qualitative data, it was observed that the use of songs in 

vocabulary teaching in English class is useful. As a result of the interviews conducted with the 

participants, it was found that the songs positively changed their attitudes towards the lesson and made 

the lessons more fun by going outside the classical classroom environment. In the interviews, the 

majority of the participants also stated that the songs increase vocabulary teaching and permanence, 

provide the ability to pronounce correctly, and reinforce grammatical structures. This result is also 

supported by the pre-test and post-test results, and it is understood from the quantitative data results 

that song teaching shows better results than classical methods. 

Therefore, based on all these results, it can be said that the use of song is also effective at the high 

school level, saves the lesson from boredom, makes it more fun and learnable, increases participation, 

improves vocabulary, in short, makes a positive contribution to language learning skills in learning a 

foreign language. 
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XÜLASƏ 

Məqalədə dil fakültələrində təhsil alan tələbələrin nitqinin leksik aspektinin aşılanmasına yönəldilmiş 

çalışmalar sisteminin əsas əhəmiyyətindən söz açılır. Aydındır ki, leksikanın mənimsənilməsi üzrə 

çalışmalar sistemi tərtib edilən zaman sözlərin dolayı və birbaşa yolla öyrənilməsi diqqət yetiriləsi 

məsələlərdən biridir. Dolayı yolla lüğət öyrənmə sözün qarşıya heç bir şüurlu məqsəd qoyulmadan 

öyrənilməsidir; birbaşa yolla lüğətin öyrənilməsi isə məqsədli şəkildə verilən informasiyanın yaddaşda 

saxlanılması prosesidir.Nəticə etibarı ilə, lüğətin öyrənilməsi üzrə təşkil edilən çalışmalarda həm 

dolayı, həm də birbaşa yolla öyrənməni birləşdirmək lazımdır.      

        Bundan başqa, məqalədə çalışmaların səmərəliliyinə təsir edən iki əsas amilin-sezmək və diqqətin 

vacibliyi ön plana çəkilir. Sezmək hər hansı bir leksik vahidə diqqət yetirilməsi prosesidir. Müxtəlif 

çalışma növləri də tələbələrin diqqətini xüsusi leksik vahidə yönəldir. Məsələn, verilmiş naməlum 

sözlər əsasında cümləni tamamlamaq və ya yeni cümlələr yazmaq tələbələrin diqqətini xüsusi leksik 

vahidə istiqamətləndirir. 

        Beləliklə, məqalədə bu  qənaətə gəlinir ki, İngilis dili fakültələrində təhsil alan  tələbələrə nitqin 

leksik aspektinin aşılanmasına dair təklif edilən çalışmalar sisteminin əksəriyyəti kommunikativ 

xarakterli olmaqla nitq və nitqin başa düşülməsi, nitq kommunikasiyası mexanizmlərinin, nitq 

bacarıqları və müxtəlif dil bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi üzrə təşkil edilməli; dil materiallarının 

mənimsənilməsinə kömək etməli; tələbələrdə fəal təbii söhbət təsəvvürü oyatmalı; bir növ 

öyrənənlərin fəaliyyəti ilə məntiqi bağlılığı olmalı; tələbələrin mühitini əks etdirməli və verilmiş 

sözlərin işlədilməsi üçün onlarda stimul oyatmalıdır. 

Açar sözlər: Çalışmalar sistemi, selektiv diqqət, tanınma çalışmaları, manipulyasiya, şərh etmə, 

sözlərin sinonimi, nitq çalışmaları. 

 

ABSTRACT 

The article deals with the main importance of the system of exercises aimed at acquiring the lexical 

aspect of speech of students studying in language faculties. Clearly, indirect and direct learning of 

words is one of the issues to be considered when designing a system of vocabulary acquisition. 

Indirect vocabulary learning is the learning of a word without any conscious purpose; direct 

vocabulary learning is the process of storing information purposefully in memory. As a result, 

vocabulary learning needs to combine both indirect and direct learning. 

      In addition, the article highlights two key factors that affect the effectiveness of the exercises - the 

importance of perception and attention. Perception is the process of focusing on any lexical unit. 

Different types of exercise also draw students' attention to a specific lexical unit. For example, 

completing a sentence based on unknown words or writing new sentences directs students' attention to 

a specific lexical unit. 
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        Thus, the article concludes that most of the system of exercises on acquiring the lexical aspect of 

speech given to students studying in English faculties should be organized on the speech and speech 

comprehension, development of speech communication mechanisms, speech skills and various 

language skills; help to acquire language materials; to arouse in students the imagination of active real 

conversation; must have a logical connection with the activities of learners; reflect students' 

environment and stimulate them to use the given words. 

Key words:  Exercise system, selective attention, cognitive exercises, manipulation, interpretation, 

synonyms  of words, speech exercises. 

 

GİRİŞ 

Leksikanın mənimsənilməsi üzrə çalışmalar sistemi tərtib edilən zaman sözlərin dolayı və birbaşa 

yolla öyrənilməsi diqqət yetiriləsi məsələlərdən biridir. Dolayı yolla lüğət öyrənmə sözün qarşıya heç 

bir şüurlu məqsəd qoyulmadan öyrənilməsidir; birbaşa yolla lüğətin öyrənilməsi isə məqsədli şəkildə 

verilən informasiyanın yaddaşda saxlanılması prosesidir.Nəticə etibarı ilə, lüğətin öyrənilməsi üzrə 

təşkil edilən çalışmalarda həm dolayı, həm də birbaşa yolla öyrənməni birləşdirmək lazımdır.  Buna 

əlavə olaraq, bir sözün yadda saxlanılması üçün,  həmin söz fəaliyyət  və tapşırıqlarda tələbənin 5-16 

dəfə qarşısına çıxmalıdır. Bu səbəbdən, müxtəlif leksik vahidlərin fərqli çalışmalar və fəaliyyət 

növlərində təkrarlanması tələbələrin lüğət bazasını böyük dərəcədə zənginləşdirə bilər.Nitqin leksik 

aspektinin təkmilləşdirilməsinin effektivliyi çalışmalar sisteminin düzgün seçilməsindən asılıdır. 

Yuxarı kurslarda nitqin leksik aspektinin aşılanmasına dair təklif edilən çalışmalar sistemi haqqında 

bir çox alimlərin fikirləri olmuşdur. Komkov qeyd edir ki, əsas çalışma növləri nitq kommunikasiyası 

mexanizmlərinə kömək edir, özündə nitq və nitqin başa düşülməsini ehtiva edir [5,331]. Raxmanov  

çalışmaların vacibliyini həm dil materiallarının mənimsənilməsi, həm də nitq bacarıqlarının inkişafı 

məzmununda vurğulayır [6. 235]. Dunmorun apardığı tədqiqatda da lüğətin öyrənilməsi zamanı 

çalışmalar sisteminin vacibliyi və naməlum sözlərin başa düşülməsində məzmunun əhəmiyyəti qeyd 

edilir. 

 

ARAŞDIRMA 

Paribəkt və Veşe lüğət üzrə çalışmaları aşağıdakı kimi sistemləşdirmişdirlər:  

1. Selektiv diqqət. Bu növ çalışmalar, tələbələrin diqqətini xüsusi növ leksik vahidə yönəldir. Məsələn, 

mətndən əvvəl sözlərin siyahısını təqdim edilir, tələbələrə sözlər oxudulur və onların diqqəti bu 

sözlərin mətnin hansı hissəsində olduğuna yönəldilir. 

2. Tanınma çalışmaları. Bu növ çalışmalarda tələbələr sözlərin formasını və mənasını assosiasiya 

edirlər. Məsələn, mətndəki və ya cümlələrdəki boşluqları doldurur, sözlərin düzgün mənalarını 

tapırlar. 

3. Manipulyasiya. Manipulyasiyada, tələbələr morfoloji və qrammatik biliklərinə istinad edərək 

frazaların elementlərini yenidən yerləşdirirlər. Məsələn, sözləri yaratmaq üçün köklər və affikslərdən 

istifadə edirlər. 

4. Şərh etmə: Tələbələrdən mətndə mövcud olan sözlər arasındakı əlaqəlilik soruşulur. Sözlərin 

sinonimi və ya antonimini göstərmək buna nümunə ola bilər.  

5. Nitq çalışmaları: Müxtəlif yollarla sözlərin parafraz edilməsi və sinonimlərinin tapılması kimi 

çalışmalar buraya aid edilir. 

Lüğətin öyrənilməsində mətnin oxunulması da vacib rol oynayır. Dunmor yeni leksik 

vahidlərin başa düşülməsində və öyrənilməsində mətnin oxunulmasının əhəmiyyətini vurğulamışdı. 

Lüğətli çalışmalardan ibarət olan mətnlər tələbələrin diqqətini xüsusi leksik vahidlərə yönəldir, hədəf 

sözlərin mənalarının və funksiyalarının təhlil edilməsi və başa düşülməsinə imkan yaradır. Nəticə 

etibarı ilə, mətnlərdən istifadə etməklə gizli və aşkar yolla lüğət öyrənməni birləşdirmək, mətnlərə aid 
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çalışmalar sistemini və fəaliyyət növlərini təşkil etmək lüğətin mənimsənilməsini və yadda 

saxlanılmasını daha səmərəli edir. 

Çalışmaların səmərəliliyinə təsir edən iki əsas amil dilin mənimsənilməsi üzrə araşdırmalarda 

vurğulanır.  Sezmək və diqqət. Sezmək hər hansı bir leksik vahidə diqqət yetirilməsi prosesidir. 

Karqozari və Qemi vurğulayırlar ki, sezmə prosesində leksik vahid kimi araşdırılan söz müəyyən 

zaman ərzində öz məzmunundan çıxarılır. Müxtəlif çalışma növləri də tələbələrin diqqətini xüsusi 

leksik vahidə yönəldir. Məsələn, verilmiş naməlum sözlər əsasında cümləni tamamlamaq və ya yeni 

cümlələr yazmaq tələbələrin diqqətini xüsusi leksik vahidə istiqamətləndirir. 

Neyşn isə xarici dildə lüğətin inkişafına təsir edən digər 3 əsas amili göstərib:Diqqət, yadda  

saxlama və yaratma. Tələbə sözə lüğətdə baxdığı zaman diqqət prosesi baş verir. Eyni sözün müxtəlif 

kontekslərdə təkarı zamanı yadda saxlama prosesi baş verir. Sözlər məqsədli olaraq nə qədər çox 

təkrarlanarsa öyrənmə prosesi də bir o qədər səmərəli olur. Üçüncü amil kimi tanınan yaratma 

müxtəlif kontekslərdə eyni sözün müxtəlif mənaları ilə qarşılaşmaqdır. 

İngilis dili fakültələrinin yuxarı kurslarında nitqin leksik aspektinin aşılanması zamanı aşağıda 

sadalanan 9 növ çalışma tipinin də vacibliyi vurğulanır : 

• boşluqların doldurulması; 

• sözün izahına uyğun yerləşdirilməsi; 

• düzgün sözün seçilməsi; 

• kateqoriyalaşdırma; 

• artıq olan sözün çıxarılması; 

• söz yaradıcılığı; 

• birlikdə işlənən sözlər; 

• dialoqun tamamlanması; 

• sözün sinonim və ya antoniminin tapılması. 

   Boşluqların doldurulması üzrə olan çalışma növlərində uyğun söz boşluğa yerləşdirilir. Prosedura 

aşağıdakı şəkildə baş verir: 

✓ ilk öncə boşluqdan əvvəlki və sonrakı mətn düzgün sözün seçilməsi üçün diqqətlə oxunulur; 

✓ bəzən söz qutusunda boşluqlardan daha çox söz olur, bunun üçün boşluqlara ən münasib 

sözlərin seçilməsi üçün diqqətli olmaq lazımdır; 

✓ tələbələr bildikləri sözlərlə boşluqları doldurmağa başlamalıdırlar və həmin sözləri işlətdikdən 

sonra qarışdırmamaq üçün işarələməlidirlər; 

✓ bütün boşluqları doldurduqdan sonra, tələbələr bütün mətni yenidən oxuyaraq, onun nə 

dərəcədə məntiqli səsləndiyinə diqqət yetirməlidirlər.  

 Sözün izahına uyğun yerləşdirilməsi zamanı  hər söz öz definisiyasına uyğun qoyulmalıdır. 

Tələbələr bu tipli çalışma növlərini yerinə yetirərkən aşağıdakı mərhələlərə diqqət yetirməlidirlər: 

• ilk olaraq definisiyalar diqqətlə oxunmalıdır; 

• tələbələr bildikləri sözlərlə çalışmanı yerinə yetirməyə başlamalıdırlar; 

• oxşar sözləri  definisiyalarına uyğun yerləşdirən zaman diqqətli olmaq lazımdır; 

• qurtardıqdan sonra cavabları diqqətlə yoxlamaq vacibdir. 

Düzgün sözün seçilməsi-bu tip çalışmalarda iki və ya üç mümkün cavabdan düzgün olanı 

seçilməlidir.Bu sıralama aşağıdakı şəkildə aparılır: 

✓ sözdən əvvəlki və sonrakı cümə diqqətlə oxunulur; 
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✓ mətnin mənası diqqətli şəkildə düşünülür; 

✓ düzgün hesab edilən sözlər seçilir; 

✓ səhv hesab edilən sözlər kənarlaşdırılır; 

✓ bəzən mənaca bir-birinə oxşar olan sözlər fərqlənirlər, məsələn, rob və steal; funny və fun, 

make və do kimi. Bu sözləri seçərkən kontekst nəzərə alınmalıdır; 

✓ çalışmalar yerinə yetirildikdən sonra diqqətli şəkildə yenidən yoxlanılmalıdır. 

Aşağıdakı çalışma nümunəsi bu tip çalışma növlərinə aiddir. 

Choose the correct word to complete the sentences 

1) After loading our skis and bags, we  onto the bus. 

2) The bullet entered his arm, exited his shoulder and  in his jaw. 

3) The space shuttle flight had to be  at the last minute because of severe weather 

conditions. 

4) He quit his job because he wasn't able to get along with his  workers. 

5) I wasn't there, but  it was a great party. 

6) His best friend  him to divorce his wife after he found out she was having an 

affair. 

7) If you don't wear a helmet when you ride your bicycle, the current  is about equal 

to the cost of buying a new helmet. 

8) The picnic has been cancelled on  of the rain. 

9) He has been  of murder in the death of his business partner. 

10) The police freed a suspected murderer because they didn't have enough  to charge 

him. 1.Aborted; 2.Account; 

3.Accused;4.Apparently;5.Counseled;6.Evidence;7.Fellow;8.Lodged;9.Penalty;10. Proceeded. 

 Fərqli sözün çıxarılması-fərqli sözün seçilməsinə aid olan çalışmalarda üç və ya dörd sözdən fərqli 

olanı seçilir. 

1. İlk öncə bütün sözlərin diqqətli şəkildə oxunulması vacib hesab edilir. 

2.  Fərqli sözü seçməyə başlamazdan əvvəl sözlər arasında əlaqəni tapmaq lazımdır. 

3. Bəzən sözlərin fərqli olduğu səbəbini izah etmək lazım gəlir və bunun üçün təlimatların izlənilməsi 

vacibdir. 

4.  Bəzən mənası bilinməyən söz intuisiya vasitəsi ilə tapıla bilir və doğru olur. 

5.  Qurtardıqdan sonra cavabları yenidən nəzərdən keçirmək lazımdır. 

 Söz yaradıcılığı-söz yaradıcılığı tipli çalışmalarda cümlə və ya mətn oxunulur, bundan sonra isə 

həmin mətnə və ya cümləyə uyğun olaraq sözün forması isimdən sifətə, feldən isimə və s. dəyişilir. 

Məsələn, aşağıdakı nümunəni nəzərədən keçirək: 

The _____ was very nervous. (sing) 

Bu cümlə nümunəsi şəxs bildirən isimlə tamamlanmalıdır (singer). Feil (sing) şəxs bildirən 

ismə (singer) çevrilməlidir. 

Bu tipli çalışmalarda prosedura aşağıdakı şəkildə baş verir: 

➢ ilk öncə dəyişilməsi lazım olan sözə diqqət yetirilməlidir; 
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➢ əksər hallarda sözün başlanğıc forması deyil, sonu dəyişikliklərə məruz qalır; 

➢ yeni söz fel, isim, sifət və ya zərf formasında ola bilər; 

➢ -ment, -ion, -ness, -ity isim düzəldən şəkilçilərə aid edilir. Şəxs bildrən isimlərin sonluğu isə -

er, -or, -ist, -ian kimi şəkilçilər ilə bitir; 

➢ -able, -ible, -ive, -al, -ic, -ed, -ing sifət düzəldən şəkilçilərə aid edilir; 

➢ bəzi fellər : -ise, -ate, -en şəkilçiləri vasitəsi ilə düzəlir; 

➢ əksər zərflər –ly şəkilçisi ilə düzəlir; 

➢ çalışma yerinə yetirildikdən sonra yenidən diqqətlə nəzərdən keçirilməlidir. 

 

Birlikdə işlənən sözlər. 

Bu növ çalışmalarda hər qrupdan bir söz götürülərək söz birləşməsi yaradılır. 

1. Söz birləşmələri: fel+ism: make + friends, do + your homework və s. 

2. Mürəkkəb isimlər: snow + boarding, wind + surfing, mountain + biking və s. 

3.  Sözönləri ilə işləyən fel və ya sifətlər: listen + to, look + at, agree + with, good + at, interested + in 

və s. 

Birlikdə işlənən sözlərə aid aşağıda çalışma nümunəsi verilib: 

 

Put the words with the correct verb. 

Take……….                     

Break……… 

Have………. 

a break Breakfast a relationship Time 

a leg the law a look a habit 

a headache a holiday a promise the ice 

a window a taxi a chance a rest 

a haircut a world record a drink a problem 

an exam a bath the rules someone's place 

a seat someone's heart Notes a chair 

 

8. Dialoqun tamamlanması. 

Dialoqun tamamlanması tipli çalışmalarda müəyyən mətndən çıxarılmış hissə və ya söhbət verilir. Söz 

qutusunda isə dialoqdakı boşluqları doldurmaq üçün müvafiq sözlər verilir. Tələbələr ilk öncə dialoqu 

oxuyub məzmununu başa düşməlidirlər. Sonra qutudakı sözləri boşluqda uyğun olan yerlərə 

doldurmalıdırlar. Aşağıda dialoq tipli çalışma nümunəsi təqdim edilmişdir [7]: 

 

box      change      identification      post      rate      send      take    

 

*Where could I buy stamps? **At the  -office. And there's a letter-  as well. 
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*How much is it to   this letter by air mail? **One pound thirty. 

*I'd like to send this parcel by special delivery. How long will it  ? **Two days. 

*I'd like to open an account at your bank. **Have you got any form of  ? 

*Can I   some  euros, please? **Sure. But the exchange   isn't very good, I'm afraid. 

            

TAPINTILAR 

Beləliklə, yuxarıdakı fikirlərdən belə qənaətə gəlinir ki, İngilis dili fakültələrində təhsil alan  tələbələrə 

nitqin leksik aspektinin aşılanmasına dair təklif edilən çalışmalar sisteminin əksəriyyəti kommunikativ 

xarakterli olmaqla  nitq və nitqin başa düşülməsi, nitq kommunikasiyası mexanizmlərinin,  nitq 

bacarıqları və müxtəlif dil bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi üzrə təşkil edilməli; dil materiallarının 

mənimsənilməsinə kömək etməli; tələbələrdə fəal təbii söhbət təsəvvürü oyatmalı; bir növ 

öyrənənlərin fəaliyyəti ilə məntiqi bağlılığı olmalı; tələbələrin mühitini əks etdirməli və verilmiş 

sözlərin işlədilməsi üçün onlarda stimul oyatmalıdır. 

 

NƏTİCƏ 

Lüğətin öyrənilməsi üzrə təşkil edilən çalışmalarda həm dolayı, həm də birbaşa yolla öyrənməni 

birləşdirmək lazımdır. Məqalədə çalışmaların səmərəliliyinə təsir edən iki əsas amilin-sezmək və 

diqqətin vacibliyi ön plana çəkilir. Sezmək hər hansı bir leksik vahidə diqqət yetirilməsi prosesidir. 

Müxtəlif çalışma növləri də tələbələrin diqqətini xüsusi leksik vahidə yönəldir. Məsələn, verilmiş 

naməlum sözlər əsasında cümləni tamamlamaq və ya yeni cümlələr yazmaq tələbələrin diqqətini 

xüsusi leksik vahidə istiqamətləndirir. 

        Beləliklə, məqalədə bu  qənaətə gəlinir ki, İngilis dili fakültələrində təhsil alan  tələbələrə nitqin 

leksik aspektinin aşılanmasına dair təklif edilən çalışmalar sisteminin əksəriyyəti kommunikativ 

xarakterli olmaqla nitq və nitqin başa düşülməsi, nitq kommunikasiyası mexanizmlərinin, nitq 

bacarıqları və müxtəlif dil bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi üzrə təşkil edilməli; dil materiallarının 

mənimsənilməsinə kömək etməli; tələbələrdə fəal təbii söhbət təsəvvürü oyatmalı; bir növ 

öyrənənlərin fəaliyyəti ilə məntiqi bağlılığı olmalı; tələbələrin mühitini əks etdirməli və verilmiş 

sözlərin işlədilməsi üçün onlarda stimul oyatmalıdır. 
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SÖZLƏRİN  LEKSİK-SEMANTİK  XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN TƏLİMİ  İSTİQAMƏTLƏRİ 

 

LEXICAL-SEMANTIC CHARACTERISTICS OF WORDS EDUCATIONAL DIRECTIONS 

 

Rəhilə Hümmətova 

 

f.ü.f.d. dosent 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 

 

ÖZET 

Ümumtəhsil məktəblərində tətbiq olunan yeniliklər, tədrisin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, müasir 

metod və üsullarla aparılması doğma ana dilimizin fonetik sisteminin, lüğət tərkibinin, qrammatik 

quruluşunun, üslubi imkanlarının elmi-praktik şəkildə öyrənilməsinə geniş üfüqlər açır. Bu da öz 

növbəsində təlimin əsas prinsiplərindən olan mədəni nitqin inkişaf etdirilməsini təmin edir. Mədəni 

nitqin inkişaf etdirilməsi dilimizin əsas lüğət fondunu təşkil edən sözlərin  leksik-semantik 

xüsusiyyətlərinin şüurlu mənimsədilməsi ilə bağlı ardıcıl şəklidə aparılan işlərdən asılıdır. Məqalədə 

təhsilalanların yüksək nitq mədəniyyətinə yiyələnməsində sözün leksik-semantik xüsusiyyətləri 

üzərində işin təşkilinin imkan və yollarının  müəyyənləşdirilməsi, istiqamətləri, sözün leksik-

qrammatik mənalarının qarşılıqlı öyrədilməsindən bəhs edilir. Sözün leksik-semantik xüsusiyyətləri  

həm leksikologiya və semasiologiyanın, həm də morfologiyanın tədqiqat obyekti kimi götürülməlidir. 

Çünki hər iki bölmənin obyekti sözdür. Lakin hər bir bölmə sözə müxtəlif aspektdən yanaşır, tədqiq 

edir. Hər iki bölmədə sözün leksik, qrammatik mənası qarşılıqlı mənimsədilərsə, onların fərqi, 

qarşılıqlı münasibəti daha dərindən dərk edilər. İlk öncə sözə, onun leksik-semantik xüsusiyyətlərinin 

açıqlanmasına mətn kontekstindən yanaşılmalıdır. Bu da nəticədə sözün leksik-semantik 

xüsusiyyətlərinin, işlənmə məqamlarının, üslubi xarekterinin düzgün qavranılmasına imkan verir. İstər 

sözün leksik mənası, istərsə də qrammatik mənası cümlə, mətn daxilində açılır. Hər bir söz öz leksik 

mənasına müvafiq qrammatik məna kəsb edir. Yəni cümlə daxilində iştirak edən sözlər məna və 

qrammatik cəhətdən bir-biri ilə bağlanır və nəticədə sözün leksik mənası ilə qrammatik mənası 

arasında əlaqə yaranmış olur.  

Şagird nitqinin düzgün, dəqiq ifadə olunmasında söz seçiminin, sözün çalarlarından səmərəli 

istifadənin əhəmiyyəti olduqca böyükdür. Bu amillər təhsilalanların ümumi inkişafına, xüsusilə  

təfəkkürlərinin  formalaşmasına güclü təsir göstərən vasitələrdir.  Sözün leksik-semantik 

xüsusiyyətləri üzərində müntəzəm və məqsədyönlü şəkildə aparılan işlər şagirdlərin bədii təsvir və 

ifadə vasitələri haqqında təsəvvürlərinin genişlənməsi və konkretləşlməsini təmin edir.  

Bu işlərdən biri də leksik təhlildir. Leksik təhlilin elmi əsası, şübhəsiz ki, dilçiliyin leksikologiya 

bölməsidir. Leksikologiya, semasiologiyanın təlimi prosesində, hər şeydən əvvəl, təhsilverən sözün 

leksik-semantik xüsusiyyətlərinin açıqlanmasındakı istiqamətləri düzgün  müəyyənləşdirməlidir. 

Aparılan tədqiqatlardan, müşahidələrdən aydın olur ki, bu yöndəki işlər iki əsas istiqamət üzrə 

getməlidir:  1. Sözün leksik-semantik xüsusiyyətlərinin leksikologiya, semasiologiya tərkibində təlimi 

istiqaməti; 2. Sözün leksik-semantik xüsusiyyətlərinin morfologiya tərkibində təlimi istiqamətləri. Əgər 

hər iki istiqamət üzrə təlim düzgün təşkil edilərsə, qarşıya qoyulan məqsədə nail olmaq mümkündür. 

Məqalədə məhz bu cür aktual məsələlər işıqlandırılıb. 

Açar sözlər: leksikologiya, sözün leksik-qrammatik mənaları, leksik-semantik xüsusiyyətlər, təlim 

istiqamətləri 
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ABSTRACT 

Innovations applied in general education schools, improvement of the quality of teaching, modern 

methods and techniques open wide horizons for the scientific and practical study of the phonetic 

system, vocabulary composition, grammatical structure, stylistic possibilities of our native language. 

This, in turn, ensures the development of cultural speech, which is one of the main principles of 

training. The development of cultural speech depends on the continuous work on the conscious 

assimilation of the lexical-semantic features of the words that make up the main vocabulary of our 

language. The article deals with the identification of opportunities and ways of organizing the work on 

the lexical-semantic features of the word, directions, mutual teaching of the lexical-grammatical 

meanings of the word in the acquisition of high speech culture. The lexical-semantic features of the 

word should be taken as the research object of both lexicology and semasiology, as well as 

morphology. Because the object of both sections is the word. However, each section approaches and 

studies the word from different aspects. If they mutually master the lexical and grammatical meaning 

of the word in both sections, they will understand their difference and mutual relationship more 

deeply. First of all, the word and its lexical-semantic features should be approached from the context 

of the text. As a result, this allows for the correct understanding of the lexical-semantic features of the 

word, points of development, stylistic character. Both the lexical meaning of the word and the 

grammatical meaning are revealed within the sentence and text. Each word has a grammatical meaning 

corresponding to its lexical meaning. That is, the words involved in the sentence are connected with 

each other in terms of meaning and grammar, and as a result, there is a connection between the lexical 

meaning and the grammatical meaning of the word. 

The importance of the choice of words and the effective use of shades of words is very important in 

the correct and precise expression of the student's speech. These factors are tools that have a strong 

influence on the general development of students, especially on the formation of their thinking. 

Regular and purposeful work on the lexical-semantic features of the word ensures the expansion and 

concretization of students' ideas about the means of artistic representation and expression. 

One of these tasks is lexical analysis. The scientific basis of lexical analysis is undoubtedly the 

lexicology branch of linguistics. In the process of teaching lexicology, semasiology, first of all, the 

teacher should correctly determine the directions in the disclosure of the lexical-semantic features of 

the word. It is clear from the conducted researches and observations that the work in this direction 

should go in two main directions: 1. The direction of teaching the lexical-semantic features of the 

word in lexicology, semasiology; 2. Directions of teaching the lexical-semantic features of the word in 

the morphological composition. If training in both directions is organized correctly, it is possible to 

achieve the set goal. 

Such actual issues are highlighted in the article. 

Keywords: lexicology, lexical-grammatical meanings of the word, lexical-semantic features, 

educational directions 

  

Giriş.Ümumtəhsil məktəblərində tətbiq olunan yeniliklər, tədrisin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, müasir 

metod və üsullarla aparılması ana dilimizin fonetik sisteminin, zəngin lüğət tərkibinin, qrammatik 

quruluşunun, zərif üslubi imkanlarının elmi və praktik şəkildə öyrənilməsinə geniş şərait yaradır. Bu 

da öz növbəsində təlimin əsas prinsiplərindən olan mədəni nitqin inkişaf etdirilməsini təmin edir. 

Mədəni nitqin inkişaf etdirilməsi dilimizin əsas lüğət fondunu təşkil edən sözlərin  leksik-semantik 

xüsusiyyətlərinin mənimsədilməsi ilə bağlı ardıcıl şəklidə aparılan işlərdən asılıdır.  Hər şeydən əvvəl, 

təhsilalanların yüksək nitq mədəniyyətinə sahiblənməsində sözün leksik-semantik xüsusiyyətləri 

üzərində işin təşkilinin imkan və yolları  müəyyənləşdirilməli, onların leksik-qrammatik mənaları bir-

biri ilə əlaqəli şəkildə öyrədilməlidir. Sözün leksik-semantik xüsusiyyətləri  həm leksikologiya və 

semasiologiyanın, həm də morfologiyanın tədqiqat obyekti kimi götürülə bilər. Çünki hər iki bölmənin 

obyekti sözdür. Lakin hər bir bölmə sözə müxtəlif aspektdən yanaşır, tədqiq edir. Hər iki bölmədə 

sözün leksik, qrammatik mənası qarşılıqlı mənimsədilərsə, onların fərqi, qarşılıqlı münasibəti daha 

dərindən dərk edilər. İlk öncə sözə, onun leksik-semantik xüsusiyyətlərinin açıqlanmasına mətn 
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kontekstindən yanaşılmalıdır. Bu da nəticədə sözün leksik-semantik xüsusiyyətlərinin, işlənmə 

məqamlarının, üslubi xarekterinin düzgün qavranılmasına imkan yaradar. İstər sözün leksik mənası, 

istərsə də qrammatik mənası cümlə, mətn daxilində açılır. Hər bir söz öz leksik mənasına müvafiq 

qrammatik məna kəsb edir. Yəni cümlə daxilində iştirak edən sözlər məna və qrammatik cəhətdən bir-

biri ilə bağlanır və nəticədə sözün leksik mənası ilə qrammatik mənası arasında əlaqə yaranmış olur.  

Araşdırma. Şagird nitqinin düzgün, dəqiq ifadə olunmasında söz seçiminin, sözün çalarlarından 

səmərəli istifadənin əhəmiyyəti olduqca böyükdür. Bu amillər təhsilalanların ümumi inkişafına, 

xüsusilə  təfəkkürlərinin  formalaşmasına güclü təsir göstərən vasitələrdir.  Sözün leksik-semantik 

xüsusiyyətləri üzərində müntəzəm və məqsədyönlü şəkildə aparılan işlər şagirdlərin bədii təsvir və 

ifadə vasitələri haqqında təsəvvürlərinin genişlənməsi və konkretləşlməsini təmin edir. Bu işlərdən biri 

də leksik təhlildir. Leksik  təhlil inqvistik təhlilin ən maraqlı növlərindən biridir. Ə.Əhmədov leksik 

təhlilin Azərbaycan dili təlimindəki mövqeyi və əhəmiyyətini belə səciyyələndirir: “Leksik təhlilin 

Azərbaycan dili təlimindəki mövqeyi və əhəmiyyətini konkret olaraq aşağıdakı kimi səciyyələndirmək 

olar: 1. Leksik təhlil, hər şeydən əvvəl, leksikologiya bölməsi üzrə nəzərdə tutulan bilik və 

bacarıqların daha dərindən mənimsənilməsi və möhkəmləndirilməsinə, keçilən nəzəri materialın, 

xüsusilə leksikologiya bölməsi ilə bağlı ən vacib leksik məfhumların  şüurlu və aydın dərk olunmasına 

kömək edir. Çünki şagirdlər təhlil zamanı müəllimin tələb etdiyi leksik faktları seçir, bu faktları 

qruplaşdırır, bir-biri ilə tutuşdurur, saf-çürük edir, ümumiləşdirir, leksik məfhumların mahiyyətini 

səciyyələndirən  əlamətləri bila-vasitə nitqdə: cümlə və mətndə yoxlayır. Beləliklə, onun həm leksik 

faktlar haqqındakı biliyi, təsəvvürü bir daha dərinləşir və möhkəmlənir. 2. Leksik təhlil şagirdin nitq 

inkişafına, xüsusilə onun lüğət ehtiyatının zənginləşməsinə müsbət təsir göstərir. Çünki bu prosesdə 

şagirdlər sözün nitqdəki rolu, onun məna çalarları, işlənmə məqamları, üslubi xüsusiyyətləri ilə əməli 

olaraq tanış ola bilir və bu da öz növbəsində onların nitqinin təkmilləşdirilməsinə, ədəbi dil normala-

rına uyğun qurulmasına kömək edir. 3. Linqvistik təhlilin digər növləri kimi, leksik təhlil də 

Azərbaycan dilindən sistematik kursun ayrı-ayrı bölmələri, mövzuları arasında üzvi, qarşılıqlı əlaqə 

yaradılmasında mühüm rol oynayır. Leksikologiya bölməsini kursun digər bölmələri ilə əlaqəli tədris 

etməyin ən səmərəli yollarından biri məhz leksik təhlildir”.  (2, səh. 19) 

Tapıntılar. Təlim prosesində, hər şeydən əvvəl, təhsilverən sözün leksik-semantik xüsusiyyətlərinin 

açıqlanmasındakı istiqamətləri düzgün  müəyyənləşdirməlidir. Aparılan tədqiqatlardan, 

müşahidələrdən aydın olur ki, bu yöndəki işlər iki əsas istiqamət üzrə getməlidir:   

 1. Sözün leksik-semantik xüsusiyyətlərinin leksikologiya, semasiologiya tərkibində təlimi istiqaməti 

 Sözün leksik-semantik xüsusiyyətlərinin öyrədilməsi mexanizminin birinci istiqaməti bütün bu 

xüsusiyyətlərin leksikologiya və onun bir bölməsi olan semasiologiyanın tərkibində reallaşdırılmasını, 

sözün dilin lüğət tərkibindəki yerini, işləndiyi kontekst daxilində kəsb etdiyi məna çalarlarlarını, üslubi 

imkanlarını, omonimliyini, sinonim,  antonim kimi işlənmə məqamlarını konkret faktlar, nümunələrlə, 

inteqrativlik prinsipinə əsaslanaraq həyata keçirilməli olduğunu nəzərdə tutur. Müşahidələr bu sahədə 

aktual problemlərin olduğu fikrini deməyə əsas verir. Problemin həllinə pedaqoji, psixoloji və metodik 

baxımdan yanaşılmalıdır. Şagird nitqinin düzgün, dəqiq ifadə edilməsində müəllim sözün 

mahiyyətinin, konkret lüğəvi mənasının dərk olunmasının, eləcə də söz seçiminin, sözün məna 

çalarlarından səmərəli istifadənin imkan və yollarını aydın göstərməlidir. Təbii ki, bu yollardan 

birincisi və ən əsası leksik təhlildir. Leksik təhlilin aparılmasından öncə təhsilalan leksik təhlilin elmi 

əsasını mənimsəməlidir ki, aldığı nəzəri biliyi tətbiq etməyi bacarsın. Dilçiliyin bir bölməsi olan 

leksikologiya dilin müasir vəziyyətində və eləcə də tarixi inkişaf prosesində lüğət tərkibini öyrənir.  

Müasir Azərbaycan dilinin lüğət tərkibinə danışıqda rol oynayan bütün sözlər və frazeoloji vahidlər 

daxildir.  Dilçiliyin leksikologiya bölməsinin  əsas məqsədi dilin lüğət tərkibini bir sistem kimi 

öyrənməkdən ibarətdir. 

Leksikologiya Azərbaycan dili təlimində sistematik kursun əsas bölmələrindəndir. İbtidai sinifdə 

leksikologiya haqqında məlumat verilsə də, müstəqil bölmə kimi V sinifdə tədris olunur. Azərbaycan 

dili üzrə məktəb proqramına əsasən leksikologiya bölməsinin tədrisində şagirdlər söz və onun mənası, 

leksik və qrammatik, həqiqi və məcazi mənaları, sözün monosemantik və polisemantik xarakteri, 

məna qrupları (omonim, antonim, sinonimlər), istifadə dairəsinə görə sözlərin qrupları (ümumişlək və 

ümumişlək olmayan sözlər – terminlər, dialekt və şivə sözlər, vulqarizmlər, varvarizmlər), 
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neologizmlər, arxaizm və tarixizmlər; mənşəyinə görə sözlərin qrupları (milli və alınma); frazeoloji 

vahidlər və onların məna qrupları haqqında elmi-nəzəri məlumat əldə edirlər. Bölmənin elmi əsaslar 

üzrə təşkili şagirdlərin lüğət ehtiyatının zənginləşməsinə, rəvan, rabitəli nitqin təşkilinə, ədəbi dilin 

normalarına cavab vermək bacarığının aşılanmasına şərait yaradır. Buna görə də bu bəhs üzrə verilmiş 

elmi məlumatların möhkəmləndirilməsi, sistemə salınması üçün imkan və yollar müəyyənləşdirilməli, 

bu sahədə aparılan işlər sözün tərkibi, söz yaradıcılığı, eləcə də morfologiyanın tədrisi prosesində də 

davam etdirilməlidir.  

Leksika haqqında ilk anlayışın yaradılmasına fonetika bəhsinə aid əldə edilmiş elmi biliklərə nəzər 

salmaq, təkrar etməklə başlamaq məqsədə uyğundur. Nəzərə alınmalıdır ki, fonetikanı bilmədən dilin 

lüğət tərkibini, qrammatik quruluşunu dərindən öyrənmək, anlamaq çətindir. Məlum olduğu kimi, 

fonetikanın tədqiq etdiyi danışıq səsləri mühüm ünsiyyət vasitəsi olan dilin varlığı üçün əsasdır. 

Danışıq səsi olmadan heç bir dili təsəvvür etmək mümkün deyil. Müəllim yada salmalıdır ki, sözlər  

danışıq səslərinin dilin daxili qanunauyğunluğu əsasında düzülüşündən yaranır və  formalaşır. 

Şagirdlər leksikologiya bölməsi üzrə sistemli bilik əldə edərkən dilin əsas və mərkəzi vahidi olan 

sözün mahiyyətini, mənasını və nitqdəki yerini şüurlu şəkildə dərk edirlər. Sözün mahiyyəti dedikdə 

nə başa düşülür?  

1. Söz hər şeydən əvvəl, müəyyən bir səs kompleksindən ibarətdir. 

2. Sözün müəyyən bir mənası vardır. Sözün mənası geniş anlayış olub, məfhumları, emosional 

münasibətləri əhatə edir. Məfhum gerçəkliyin, obyektiv aləmin əşya və hadisələrinə xas olan ən 

mühüm əlamət və xüsusiyyətlərin təfəkkürdə inikası nəticəsində yaranır.  

3. Sözün mənasının müəyyən mənbəyi mövcuddur. Belə ki, söz yalnız müəyyən bir predmet, hadisə, 

hərəkət, emosional vəziyyət əsasında yarana bilər. Bu deyilənlərdən belə nəticə çıxır ki, hər bir söz 

özündə ən azı üç cəhəti – səs  kompleksini, məna və məna mənbəyi kimi cəhətləri birləşdirir.   

Dilin əsas və mərkəzi vahidi olan sözlərdən, onun ifadə imkanlarından müxtəlif məqsədlər üçün 

istifadə olunur. Elastik xarakterli olan söz müxtəlif məna çalarlarının, emosional duyğu və 

düşüncələrin ifadəçisi kimi çıxış edir. Məsələn, göz, qol, baş, ayaq, dil və s.  insanın bədən üzvlərinin 

adını bildirir. Lakin bu sözlər digər məna çalarlıqlarına da malikdir. Dildə sözün ifadə etdiyi bütün bu 

mənalara sözün məna quruluşu deyilir. “Dildə hər bir sözün mənasını təyin etmək üçün, əsasən, 

aşağıdakı üsullardan istifadə edilir: 

1) bu və ya başqa sözün mənasını təyin etmək üçün qədim dil abidələrinə, tarixi materiallara müraciət 

olunur və orada axtarışlar aparılır; 

2) sözün mənası mətn daxilində yoxlanılır”. (2, 308) 

S.Cəfərov sözün mahiyyətindən bəhs edərkən yazırdı: “Söz ünsiyyət məqsədlərinə xidmət etmək üçün 

işlədilən, gerçəkliyin hər bir faktını, onun təbiət materiyası kimi, fonetik tərkib vasitəsilə ifadə edən dil 

vahididir. Ona görə də söz lüğət tərkibinin əsas vahidi kimi öz təbiətinin dolğunluğunu və həqiqi 

mənasını əlaqəli nitq daxilində büruzə verir. Bu o deməkdir ki, hər hansı bir müəyyən səs tərkibinin 

sözün leksik vahid olması üçün hər bir kollektivin üzvləri tərəfindən anlaşılması, qrammatik cəhətdən 

formalaşması lazımdır. Odur ki, hər hansı bir sözün həm leksik, həm də qrammatik mənası vardır”. (6, 

s. 11-12) 

Leksikologiya təlimi “Söz və onun leksik mənası” mövzusunun tədrisi ilə başlayır. Sözün leksik 

mənası dərindən dərk edilməsə, digər mövzuların da (qrammatik məna, həqiqi və məcazi məna, 

təkmənalı, çoxmənalı sözlər, omonim, antonim və sinonimlər və s.) tədrisində və qavranılmasında 

çətinliklər yaranacaq. Leksik məna sözün ilk və başlıca mənasıdır. Leksik məna fərdi xarakter daşıyır. 

Bir sözün leksik mənası digər sözün leksik mənasından konkret və müəyyən bir əşya ilə əlaqədar 

olmasına görə fərqlənir. Məsələn, kitab sözünü tələffüz etdiyimiz zaman onun ifadə etdiyi ilkin məna 

leksik mənadır: yəni oxumaq üçün  istifadə edilən əşya. Bu sözün leksik mənası ilə yanaşı, qrammatik 

mənası da vardır:  ümumi qrammatik mənasına görə isimdir, nə?  sualına cavab verir, sadədir, 

ümumidir, konkretdir və s.  
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“Leksik məna yalnız ifadə etdiyi məfhumla yox, sözün aid olduğu nitq hissəsi ilə, işlədildiyi mətnlə, 

ekspressiv və üslubi çalarla müəyyən edilir. Leksik mənanı müəyyənləşdirən ekstralinqvistik amillər 

real gerçəkliyin əşyaları  və onların məfhumlarıdır. Bunlar bir-biri ilə bağlıdır. Dil amilləri sözlər 

arasındakı əlaqədir. Dil amilləri sözün leksik mənasının formalaşmasında iştirak edir. Bu əlaqə bir 

tərəfdən mətnlə, digər tərəfdən sözlərin müxtəlif assosiasiyası ilə bağlıdır.  ...Leksik mənanı 

müəyyənləşdirərkən aşağıdakı amilləri nəzərə almaq lazımdır: 1) ictimai dərk edilməsini və mətndə 

işlədilməsini; 2) sözün müəyyən nitq hissəsinə aid olmasını; 3) müəyyən məna qrupuna aidliyini; 4) 

başqa sözlərlə konkret leksik əlaqəsini; 5) onun sinoniminə semantik münasibətini; 6) müəyyən 

məfhumla əlaqədar olmasını; 7) müəyyən əşya qrupuna aid olma qabiliyyətinin və s. olmasını “ . (3, s. 

21)   

  Leksikologiyanın tədrisində lüğət tərkibinin  çox zəngin leksik-semantik qrupları – sözün tək və 

çoxmənalılığı, həqiqi və məcazi mənası, məcazlar sistemi, omonim, sinonim, antonimlər, frazeoloji 

birləşmələr və onların məna qrupları mühüm əhəmiyyət daşıyır. Metodik cəhətdən düzgün qurulan, 

qarşıya qoyulmuş didaktik məqsədə xidmət göstərən leksik təhlil əldə edilmiş bilik və bacarıqları 

möhkəmləndirir, sözlərin leksik-qrammatik mənalarının oxşar, fərqli cəhətlərini müəyyənləşdirmək 

imkanı yaradır. Sözlərin leksik, eləcə də qrammatik mənaları mətn və ya cümlə daxilində açılır. Nitqdə 

söz əlavə çalarlıqlarından uzaqlaşır, ancaq bir mənada başa düşülür. Söz nitq vahidi kimi tək, dil 

vahidi kimi çoxmənalıdır. Məsələn, dil leksemi dil vahidi kimi çoxmənalı, həmçinin omonimdir. Yəni 

dil çoxmənalı olaraq insanın dili, qarmonun dili və s. kimi birləşmələr, məna çalarları yaradır. 

Omonim kimi də işlənir: dil – ana dili; ağızda olan orqan; “dil” fars sözü olub, ürək mənasını da 

bildirir. Lakin konkret mətndə və ya cümlədə əlavə məna çalarlıqlarından uzaqlaşır, yalnız bir 

semantik tutuma malik olur. Məsələn, “Canı canan diləmiş, verməmək olmaz,  ey dil” (M.Füzuli). Bu 

cümlədə dil yalnız bir mənada (fars mənşəli “ürək”) anlaşılır.  Bu sözün omonimi kimi milli mənşəli 

dil (insanın dili, Azərbaycan dili və s.) sözünü götürmək mümkündür. Göründüyü kimi, hər bir sözün 

leksik-semantik xüsusiyyətləri cümlə daxilində tam olaraq açılır. Ona görə də şagirdlərə sözlərin 

həqiqi, məcazi mənalarını, çoxmənalılığını, semantik qruplarını izah edərkən praktik işlərdən – 

tapşırıqlardan, leksik təhlillərdən səmərəli şəkildə istifadə etmək lazımdır.  

Həqiqi mənada işlədilən söz konkret olaraq əşya və hadisəni, prosesləri adlandırır, nominativ xarakter 

daşıyır. Həqiqi məna əşyaya bilavasitə yönəlmiş olur. Əsas mənanın işlənmə sahəsinin  dəyişməsi 

nəticəsində söz yeni vəzifə daşımalı olur. Həqiqi məna yeni mənaların yaranması üçün əsas bazadır. 

Həqiqi məna müəyyən və sabit olur. O, əşyanın ictimai dərkini əks etdirir, mətndən asılı olmur. 

“Sözün həqiqi mənası əsasdır, məcazilik isə sözün mənasının ancaq bir imkanıdır. Sözün məcazi 

mənada işlənərək ifadə etdiyi məna onun əsas mənasından kiçikdir, həm də qeyri-müstəqildir. Sözün 

məcazi mənası predmetlə bağlı olmur. Məcazi məna yalnız həqiqi məna vasitəsilə və onun sayəsində 

predmetlə əlaqələnir. Söz tələffüz edilərkən əvvəl onun həqiqi mənası, sonra məcazi mənası dərk 

edilir. Məcazi məna fərdi və subyektiv ola bilər, mücərrəddir, mətndən asılı olur. Dildə məcazlar ən 

çox insan bədəninin, onun üzvlərinin, eləcə də insanın hiss və duyğularının adlarının cansız əşyalara, 

təbiət hadisələrinə verilməsi nəticəsində özünü göstərir. Dildə məcazlar müxtəlif səbəblərlə bağlı 

meydana çıxır. Dildə məcazlar olmasa, dil ifadəlilik, yığcamlıq kimi gözəl keyfiyyətlərə malik olmaz”. 

(4, s.118) 

Sözlərin həqiqi və məcazi mənalarını şagirdlərə dərindən mənimsətmək üçün leksik təhlildən istifadə 

vacibdir. Bu məqsədlə müxtəlif birləşmələr təhlilə cəlb edilir: Fətəli xan – xan çinar; ağır daş – ağır 

xasiyyət,  ağır söz, ağır cəza, ağır itki;  şirin meyvə – şirin söz, şirin pay; alçaq dağ – alçaq adam (rəzil, 

şərəfsiz); quru paltar – quru adam, quru yemək (yavan), quru söz (boş, nəticəsiz); dolanmaq 

(yaşamaq), dolanmaq (şəhərdə) və s.   

Nümunələr təhlil edilir,  hansı sözlərin həqiqi, hansıların məcazi mənada işlədilməsi izah edilir. Leksik 

təhlil inteqrativ əsaslı təlimə geniş şərait yaradır. Dilçiliyin digər bölmələri – söz yaradıcılığı, 

morfologiya, sintaksis, nitq mədəniyyəti və  üslubiyyatın, eləcə də  ədəbiyyat fənninin dərindən 

öyrədilməsi üçün zəmin formalaşır.  

Hər bir söz məcazi mənada işlənərkən öz həqiqi mənası üzərində yeni məna çalarlığı kəsb edir. Sözün 

belə məcazi işlənməsi ilə bağlı olaraq, dildə çoxmənalılıq deyilən semantik hadisə meydana çıxır. 
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Sözün çoxmənalılığı dilin inkişaf etdiyini göstərən amillərdən biridir Hər hansı sözün ilk mənasından 

əmələ gələn yeni mənalar onun məna çalarlığı adlanır. Bir məfhumun müxtəlif məna çalarlığını ifadə 

edən sözlərə çoxmənalı (polisemantik) sözlər deyilir. Çoxmənalı sözlərdə onun daşıdığı mənalardan 

biri öz konkret ifadəsini ancaq mətnin daxilində alır. Söz öz ilk müstəqim mənasından ayrılıb 

çoxmənalılıq kəsb edəndə məcazi məna qazanmış olur. Çoxmənalı sözlərdə məna çalarlığı nə qədər 

çox olursa-olsun, bunlardan biri mütləq onun ilk həqiqi, müstəqim mənasını təşkil edir. Çoxmənalı 

sözlərdə digər mənalar məcazi məna adlanır. Çoxmənalı sözlərin məcazi mənaları dilimizdə sabit söz 

birləşmələrinin əmələ gəlməsi üçün əsas baza rolunu oynayır.  Məsələn, çəkmək sözünün həqiqi 

mənası hansısa bir şeyi, əşyanı özünə tərəf dartmaq mənasında işlənir. Lakin qəm çəkmək, fikir 

çəkmək, şəkil çəkmək, qayğı çəkmək, əmək çəkmək, əziyyət çəkmək, dad çəkmək, ipini, kəndirini 

çəkmək, baş çəkmək, əl çəkmək, avar çəkmək, su çəkmək, ayağından çəkmək, cəza çəkmək, zülm 

çəkmək, ah çəkmək, söz çəkmək, qol çəkmək, yol çəkmək, göz çəkmək və s. kimi frazeoloji 

birləşmələrdə müxtəlif məcazi mənalar ifadə edilir.  

Müşahidələr göstərir ki, leksik təhlil zamanı şagirdlər çoxmənalı sözlərlə omonimləri qarışdırır, onları 

fərqləndirməkdə çətinlik çəkirlər.Bu məqsədlə leksik təhlil aparılarkən müqayisə, alqoritm üsulundan 

da istifadə etməklə çoxmənalılıq və omonimlik kimi semantik hadisələrin əsl mahiyyəti və bir-biri ilə 

oxşar və fərqli cəhətləri aydınlaşdırılmalıdır. İstər çoxmənalı sözlərdə, istərsə də omonimlərdə eyni səs 

tərkibinə malik bir söz müxtəlif mənalar ifadə edir. Çoxmənalılığın yaranması üçün söz  cümlələrdə və  

söz birləşmələrində əlavə mənalar kəsb edir. Çoxmənalı sözlərlə omonimlərin əsas fərqlərini nəzərdən 

keçirək:  

1.Çoxmənalı sözlərdə hər hansı bir sözün ifadə etdiyi mənalar, əsasən, bir məfhum ətrafında 

toplaşaraq onu müxtəlif məna çalarlıqları ilə ifadə edir. Məsələn, göz sözü həm adamın gözünü, 

insanın baş hissəsində çuxura bənzər orqanı bildirir,  həm də şkaf, stol və s. içərisində ayrılmış 

hissələri, çuxuru  bildirir. Hər iki söz semantik mənasına görə yaxındır, oxşardır. Yaxud əvvəlki 

sətirlərdə çəkmək feli ilə yaranan frazeoloji birləşmələri qeyd etmişdik. Sonradan yaranan törəmə 

mənalar və məna çalarları ilə çoxmənalı söz olan çəkmək felinin həqiqi, dominant mənası arasında 

semantik yaxınlıq var. Digər məna çalarları vahid mərkəzdə birləşir. Deməli, istər göz, istərsə də 

çəkmək leksik vahidləri çoxmənalıdır. Çoxmənalılığın yaranması və formalaşması əvvəlki sətirlərdə 

qeyd etdiyimiz kimi, əşya və hadisələrin obyektiv oxşarlığından asılıdır. 

Omonimlər də çoxmənalı sözlər kimi eyni fonetik tərkibə malik olur. Məsələn, bal – arıların istehsal 

etdiyi şirin qida, ərzaq; bal – şənlik gecəsi; bal – küləyin, dalğanın, zəlzələnin dərəcəsi; bal–qiymət 

göstəricisi. Bal leksik vahidinin ifadə etdiyi mənalar tamamilə fərqlidir, onlar arasında semantik əlaqə, 

yaxınlıq yoxdur. Buna görə də həmin sözlər omonimdir.   

2. Omonimləri çoxmənalı sözlərdən fərqləndirən cəhətlərdən biri onların sözyaratmada iştirakıdır. 

Omonim olan sözlərin hər biri başqa sözlərin yaranmasında baza ola bilir. Məsələn, bağ (meyvə, gül-

çiçək əkilən ərazi) – bağban, bağça, bağlıq; bağ  (ip, kəndir) – bağlamaq, bağlı, bağlanış və s. Lakin 

bunu çoxmənalı sözlər haqqında demək mümkün deyildir. Onlardan yalnız əsas və həqiqi mənadan 

yeni söz yaradıla bilir. Məsələn, baş (insanın başı, dağın başı, sətrin başı və s.) – başçı;  başlamaq; 

başsız; başlanğıc və s.  

3. Omonimləri təşkil edən sözlərə aid sinonimlər seçilir və bunlar bir-biri ilə tutuşdurulur. Onlar 

arasında yaxınlıq olarsa, çoxmənalı, olmazsa, omonim sözlərə aid olduğu sübut olunur. Məsələn,  yel – 

yel: yel – külək; yel – xəstəlik. Külək və xəstəlik sözləri arasında heç bir semantik yaxınlıq yoxdur. 

Deməli, bu sözlər omonimdir.   

4. Omonimləri fərqləndirmək üçün antonimlərin seçilməyi də mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Məsələn, 

sağ – sol; sağ – ölü. Sol və ölü sözləri arasında da semantik əlaqə, yaxınlıq yoxdur. Deməli, sözlər 

omonimdir. 

5. Omonimlərlə çoxmənalı sözlərin bir fərqi də onların nitq hissələrinə olan münasibəti ilə bağlıdır. 

Çoxmənalı sözlər eyni nitq hissəsinə aid olur. Məsələn, baş – insanın başı; təpənin başı, heyvanın başı, 

sətrin başı, baş həkim və s. Göründüyü kimi, çoxmənalı sözlərin hamısı isimlə bağlıdır. Lakin 

omonimlər həm eyni, həm də müxtəlif nitq hissələrinə aid olur. Məsələn, qaz – ev quşlarından biri 
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(isim); qaz – (yeri qazmaq: feil); qaz (yanan maddə: isim); üz – (sifət: insanın üzü, isim); üz – (dənizdə 

üzmək: feil); üz (kəsmək: feil) və s.  

Təhsilalanlara sözlərin leksik-semantik xüsusiyyətlərinin mənimsədilməsində qarşılaşdıqları 

çətinliklərdən biri də kontekstual omonimlərlərlə bağlıdır. Dilimizdə  təsadüfi omonimləşən, əslində 

omonim olmayan, fonetik, morfoloji  cəhətdən eyniləşən və başqa xüsusiyyətlər qazanan vahidlər də 

mövcuddur. Bu tipli omonimləri omofon, omoqraf, omoform və leksik-qrammatik növlərə ayırmaq 

olar. Omonimlərin tiplərini, poetik məqamlarını, bədii əsərlərdən, folklor ədəbiyyatından, xüsusilə 

aşıq poeziyasından seçilmiş nümunələr əsasında leksik təhlilə cəlb etmək xüsusi əhəmiyyətə malikdir 

və vacibdir.  Omonim sözlər bədii yaradıcılıqda geniş istifadə olunan bədii ifadə vasitələrindən biridir. 

Leksik və qrammatik omonimlərdən, omonimlərin müxtəlif tiplərindən (omofon, omoform, omoqraf) 

incə, zərif, musiqili qafiyələr qurulur, bədii nitq üçün xarakterik olan cinaslar yaradılır. Klassik 

poeziyada, xüsusən qəzəllərdə kontekstual omonimlərdən istifadə etməklə cinasların yaradılması da 

müşahidə edilən faktlardandır: Düşdü könül ala gözün ağınavü qərasinə, Ayrıq anınla kimsənin ağı 

nədir, qərasi nə? (İ.Nəsimi) 

Göründüyü kimi, beytin birinci misrasında işlənmiş qərasinə sözü ilə ikinci misradakı qərasi nə 

ifadələri eyni səs tərkibinə malikdir. Lakin birinci misrada sözün kökü qəra\\qara sifətidir, 

substantivləşmişdir; “s” bitişdirici samit; -i mənsubiyyət şəkilçisi; “n” bitişdirici samit; -ə yönlük halın 

şəkilçisidir. İkinci misrada da qərasi birinci misrada olduğu kimidir, lakin nə sual əvəzliyidir. 

Beləliklə, misralarda cinas qafiyə yaradılsa da,  mətndən kənarda omonim sayılmaz. 

Məlum olduğu kimi, leksik omonimlərin yaradılmasında heç bir qrammatik  şəkilçi, morfoloji vasitə 

iştirak etmir. Onlar kökləri etibarilə omonimlik yaradır və sonradan artırılan eyni xarakterli şəkilçi bu 

omonimliyi pozmur.  

Beləliklə, leksik faktlar haqqındakı bilik və  təsəvvürlər dərinləşir, möhkəmlənir. Bu cür təhlilər sözün 

nitqdəki rolu, onun məna çalarları, işlənmə məqamları, üslubi xüsusiyyətləri ilə praktik olaraq tanışlıq 

yaradır,  nitqin düzgün, ədəbi dil normalarına uyğun qurulmasına, sözün leksik və qrammatik mənaları 

arasındakı fərqi daha dərindən mənimsəməyə, şüurlu olaraq dərk etməyə  kömək edir. Eyni zamanda 

nitq hissələri arasındakı leksik, qrammatik, situativ omonmlik  hadisələrini fərqləndirməyə şərait 

yaradır. Başqa bir nümunəni nəzərdən keçirək: Eyləyibsən gül rəngimi sarı sən, Tərlan oylağına 

qoyma sarı sən, Təbibimsən, qollarımı sarı sən, Demədim neştər vur, yarala məni. (Zodlu Abdulla)   

 Bu cür sözlər leksik təhlilə cəlb edilərkən hər birinin leksik və qrammatik mənası, mənşəyi, işlənmə 

dairəsi, mənaca qrupları və sairə dəqiq izah edilməlidir. 

Təcnisin birinci misrasındakı sarı vahidi  leksik-semantik tutumuna görə rəng məzmunu ifadə edir, 

əlamət, keyfiyyət bildirir. Bu, misranın semantik yükündən də məlumdur (Əslində misranın sətiraltı 

mənası daha dərindir. Yəni sənin eşqin məni xəstə edib, dərdindən ölürəm. Ölüm ayağında olan 

xəstənin rənginin saralması da təbiidir). Qrammatik mənası sifətdir. Mənşəyinə görə millidir; istifadə 

dairəsinə görə ümumişləkdir; həqiqi mənada işlənmişdir; omonimlik xüsusiyyətinə 

malikdir.Göründüyü kimi,  sözün leksik, istərsə də qrammatik mənası cümlə daxilində tam açılmış 

oldu. 

Cinasların yaranmasında iştirak edən omonim sözlər birinci və üçüncü misralarda leksik omonimlik 

yaradırsa, ikinci misrada bu omonimlik təsadüfi, kontekstual xarakter daşıyır. Çünki həmin sözün 

kökü tamam fərqlidir. Yalnız formasına görə oxşardır, bu tipli omonimlər, məlum olduğu kimi, 

omoformlar adlanır. Bu misrada sarı leksik vahidinin kökü sardır. Mənşəyinə görə fars dilinə 

məxsusdur. Leksik mənası “sığırçın” (balaca quş) deməkdir. İşlənmə dairəsinə görə passivdir (arxaik 

alınmadır, əsasən poetik üslubda işlədilir); həqiqi mənada işlənib; sinonimi yoxdur; antonimi yoxdur; 

omonimi yenə də fars dilinə məxsus olan sar (dəvə) sözüdür; digər misralardakı sözlərlə cinas qafiyə 

yaradır;  -ı şəkilçisi ismin təsirlik halının şəkilçisidir. 

Üçüncü misrada sözün kökü elə “sarı” maq felidir; “bağlamaq, sarımaq” mənasını bildirir. Mənşəyinə 

görə millidir; istifadə dairəsinə görə ümumişləkdir; həqiqi mənada işlənib (qollarımı sarı); sinonimi 

“ bağlamaq, binti yaranın üstünə dolamaq və s.; antonimi “açmaq” (nisbi); omonimi bənd daxilində 

sifət (sarı rəng) vahididir. Bənddən kənar qoşma ilə (bizə sarı) omonimliyi var. İkinci misrada fars 
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mənşəli “sar+ı” (sığırçın+təsirlik hal şəkilçisi) leksik vahidi ilə kontekstual omonimlik yaradır. 

Müəyyən bənd daxilində yenə də fars mənşəli “sar+ı” (dəvə+təsirlik hal şəkilçisi) vahidi ilə situativ 

(kontekstual) omonimlik yarada bilər. Lakin kontekstual omonimləşmə yalnız mətn daxilində baş 

verir, mətndən kənar bu cür vahidlər omonim sayılmır (sarı – sar+ı). Göründüyü kimi, leksik təhlil 

imkan yaradır ki, sözlərin leksik və qrammatik mənaları şüurlu şəkildə dərk edilsin, sözün leksik 

mənası müəyyənləşdirərkən  leksik mənaya yaxın sözlər, sinonimlər axtarılıb tapılsın. Sözün leksik-

semantik xüsusiyyətləri üzərində müntəzəm, məqsədyönlü şəkildə aparılan işlər təhsilalanların məntiqi 

təfəkkürünün inkişafına, lüğət ehtiyatlarının zənginləşməsinə yol açır, əldə ediləcək elmi-nəzəri 

məlumatın dərk edilməsinə işıq salır, onların bədii təsvir və ifadə vasitələri haqqında təsəvvürlərinin 

genişlənməsi və konkretləşlməsini təmin edir. Müəllim həmçinin leksik təhlilin yaratdığı inteqrativlik 

imkanlarına dayanaraq antonimlərin, sinonimlərin də poetik funksiyasını təhsilalanlarla birgə 

açmalıdır. Biz məqalənin həcmini nəzərə alaraq sinonim və antonimlərə aid təhlil nümunəsi vermirik. 

 2. Sözün leksik-semantik xüsusiyyətlərinin  morfologiya ilə əlaqəli təlimi istiqaməti 

Sözün leksik-semantik xüsusiyyətlərinin təliminin  ikinci istiqaməti morfologiya şöbəsi ilə bağlıdır. 

Yəni sözün leksik-semantik xüsusiyyətlərinin açıqlanmasında dilçiliyin morfologiya bölməsi ilə 

inteqrasiya ən zəruru tələb kimi qoyulmalı və həyata keçirilməlidir. Çünki hər  iki bölmənin obyekti 

sözdür. Lakin hər bir bölmə sözə müxtəlif aspektdən yanaşır, tədqiq edir. Hər iki bölmədə sözün 

leksik, qrammatik mənası qarşılıqlı mənimsədilərsə, onların fərqi, qarşılıqlı münasibəti daha dərindən 

dərk edilər.   Müəllim sözün leksik mənasını, onun məfhumla əlaqəsini izah edərkən, eyni zamanda 

qrammatik mənanın da müəyyənləşdirilməsində sözün leksik mənasına əsaslanmağın mühüm şərt 

olduğunu izah etməlidir. Çünki hər bir söz nitqdə öz leksik mənasına müvafiq qrammatik məna kəsb 

edir. Məktəb, qələm, insan, oğlan, ceyran, daş, üzük  və s. sözlər müxtəlif leksik mənalara malikdir, 

əşya məfhumunu ifadə edir, qrammatik mənasına görə də əşyanın adını bildirir, isimdir; gülmək, 

yatmaq, oynamaq, tikmək, oxumaq sözlərinin də leksik mənası müxtəlif olsa da, hərəkət məfhumunu 

ifadə edir, qrammatik mənasına görə də feildir, hərəkət bildirir. Deməli, qrammatik mənanın 

müəyyənləşməsində leksik mənaya əsaslanmaq mühüm şərtdir. Lakin onu da nəzərə almaq lazımdır 

ki, nitqimizdə leksik mənası olmayan sözlər qrupu da vardır. Köməkçi nitq hissələri bu sözlər qrupuna 

aiddir. Köməkçi nitq hissələrinin leksik mənası olmasa da, çox mühüm qrammatik mənaya malikdir.  

Köməkçi nitq hissələri sözlər və cümlələr arasında qrammatik əlaqə yaradır (qoşma, bağlayıcı), söz və 

cümlələrin mənasını qüvvətləndirir, emosional münasibət yaradır, danışanın ifadə etdiyi fikrə 

münasibət bildirir (ədat, modal sözlər).   

Sözün leksik və qrammatik mənaları bir-biri ilə əlaqəlidir.  “Sözün leksik və qrammatik mənaları əşya 

və hadisələr, onların bir-birinə olan münasibətləri ifadə edildikdə özünü göstərir. Sözün əşya və 

hadisələrin özü ilə bağlı olan mənası leksik, bunların münasibətindən əmələ gələn mənası isə 

qrammatikdir”. (3, s. 24)  

Leksikologiyanın  obyekti söz olduğu kimi, morfologiya bölməsinin də obyekti sözdür. Lakin 

leksikologiyada sözün konkret mənası araşdırılır. Bu məna tək-tək sözlərə aiddir. Bitki, qaya, bulaq, 

ceyran, meşə, dərə, insan və s. sözlərin hər birinin özünə məxsus leksik mənaları vardır, hər biri leksik 

mənasına görə tamam fərqlidir, ancaq qrammatik mənasına görə eynidir, əşya bildirir. Deməli, 

qrammatik məna tək bir sözə aid olmur. Qrammatik məna  sözlər qrupunu əhatə edir. Həmçinin 

qrammatk məna kontekst daxilində əlaqəyə girdiyi sözlərdən də asılı olaraq formalaşır. 

Leksikologiyada sözlər təklikdə götürülür, onun mahiyyəti, sözün lüğəvi mənası, çoxmənalılığı, 

omonimliyi, sinonim və antonimliyi, işlənmə dairəsi, mənşəyi öyrənilirsə, morfologiyada onun 

qrammatik mənası, sualı, quruluşu, isimdirsə, halları, tək və cəmliyi, mənsubiyyətə görə dəyişməsi, 

ümumi və xüsusiliyi, sintaktik vəzifəsi; hərəkət bildirirsə, sualı, quruluşca növü, təsdiq və inkar, təsirli 

və təsirsiz olmağı, qrammatik məna növləri, şəxsə, zamana görə dəyişməsi, şəkillər üzrə dəyişməsi və 

onun sadə, mürəkkəb olması, nəhayət, sintaktik vəzifəsi araşdırılır. Göründüyü kimi, qrammatik məna 

daha geniş anlayışdır. 

“Sözün həm leksik, həm də qrammatik mənası cümlə daxilində müəyyənləşir. Hər bir söz öz leksik 

mənasına müvafiq qrammatik məna kəsb edir. Cümlə daxilində iştirak edən sözlər əlaqəyə girir və 

nəticədə sözün leksik mənası ilə qrammatik mənası arasında əlaqə yaranmış olur”. (5,s.102) Sözün 

leksik və qrammatik mənaları arasındakı fərqi daha dərindən mənimsəmək və şüurlu olaraq dərk 
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etmək üçün linqvistik təhlil xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bu məqsədlə verilmiş cümlədəki sözləri 

leksik və qrammatik təhlilə cəlb edirik: “Gül açılmışdır”. 

Gül – leksik mənası: fars mənşəli sözdür;  bitki, ətirli və əlvan rənglərə malik bitki, çiçək;  

Qrammatik mənası: əşya bildirir;  nə? sualına cavab verir; isimdir; quruluşca sadədir; ümumi isimdir; 

konkretdir; təkdədir; adlıq halındadır; sintaktik vəzifəsi mübtədadır. 

Açılmışdır – leksik mənası: milli sözdür;  hərəkət anlayışını bildirir; bükülü, yumulu bir şeyin 

açılması. 

Qrammatik mənası: hərəkət bildirir; nə etmişdir? sualına cavab verir; quruluşca düzəltmədir; təsdiq 

feildir; təsirsiz feildir; qayıdış növdədir; xəbər şəklinin nəqli keçmiş zamanındadır; III şəxsin 

təkindədir; sintaktik vəzifəsi xəbərdir. 

Başqa bir nümunəni nəzərdən keçirək:  “Yuyar qəssal qəddim bükər qayım ağa”.  (A.Ələsgər) 

Yuyar – leksik mənası hərəkət anlayışını bildirir, su ilə çirki təmizləmək, yumaq, pak etmək və s. 

Qrammatik mənası – hərəkət bildirir; nə edər? sualına cavab verir; quruluşca sadədir;  təsdiq feildir; 

təsirlidir; məlum növdədir; xəbər şəklinin qeyri-qəti gələcək zamanındadır; III  şəxsin təkindədir; 

sintaktik vəzifəsi xəbərdir. 

Qəssal – leksik mənası:  “ ölüyuyan, mürdəşir ” (ərəb mənşəlidir).  

Qrammatik mənası: əşya bildirir; isimdir;  kim? sualına cavab verir; ümumidir; konkretdir; təkdədir; 

adlıq halındadır; sintaktik vəzifəsi mübtədadır. 

Qəddim – leksik mənası “boy-buxun, bədən”; qrammatik mənası – əşya bildirir; nə? (nəyi?) sualına 

cavab verir; isimdir; quruluşca sadədir; ümumidir; konkretdir; təkdir;  I şəxsin mənsubiyyət şəkilçisi 

ilə işlənib;  ismin qeyri-müəyyən təsirlik halındadır; sintaktik vəzifəsi vasitəsiz tamamlıqdır. 

Bükər – leksik mənası hərəkət bildirir; bağlamaq, bir şeyin hər tərəfdən örtülməsi, qapadılması və s. 

Qrammatik mənası – hərəkət bildirir; feildir; iş felidir; nə edər? sualına cavab verir; quruluşca sadədir; 

təsdiq feildir; təsirlidir; məlum növdədir; xəbər şəklinin qeyri-qəti gələcək zamanındadır; III şəxsin 

təkindədir; sintaktik vəzifəsi xəbərdir. 

Qayım – leksik mənası “bərk, möhkəm, qalın” anlayışlarını ifadə edir. Qrammatik mənası: əlamət, 

keyfiyyət bildirir, sifətdir; necə? (nə cür?) sualına cavab verir; quruluşca sadədir; adi dərəcədədir; 

sintaktik vəzifəsi təyindir. 

Ağa – leksik mənası “mələfə, kəfən” deməkdir. Qrammatik mənası belədir: əşya bildirir (əslində 

substantivləşmiş sifətdir: ağ parça, döşək ağı); nəyə? sualına cavab verir; quruluşca sadədir; ümumidir; 

konkretdir; təkdədir; ismin yönlük halındadır; sintaktik vəzifəsi vasitəli tamamlıqdır. 

Qeyd. Əşya məzmunlu ağ sözü qərb qrupu dialektində aktiv dil vahididir, döşək ağı, yorğan üzü 

mənalarını verir. Məsələn, Bu gün ağları yumalıyam.  

Göründüyü kimi, leksik təhlil şagirdlərin sözlərin leksik və qrammatik mənalarını dərindən dərk 

etmələrinə şərait yaradır. 

Beləliklə, sözlərin leksik-semantik xüsusiyyətlərinin leksikologiya ilə yanaşı morfologiya şöbəsində 

də qarşılıqlı təlim edilməsi qarşıya qoyulmuş məqsədə çatmağın, təlimin keyfiyyətinin 

yüksəldilməsinin ən səmərəli yollarındandır. 

Nəticə (sonuc).Mədəni nitqin inkişaf etdirilməsi dilimizin əsas lüğət fondunu təşkil edən sözlərin  

leksik-semantik xüsusiyyətlərinin şüurlu mənimsədilməsi ilə bağlı ardıcıl şəklidə aparılan işlərdən 

asılıdır. Təlim prosesində sözün leksik-semantik xüsusiyyətlərinin açıqlanmasındakı istiqamətləri 

düzgün  müəyyənləşdirmək lazımdır. Aparılan tədqiqatlardan, müşahidələrdən aydın olur ki, bu 

yöndəki işlər iki əsas istiqamət üzrə getməlidir: 1. Sözün leksik-semantik xüsusiyyətlərinin 

leksikologiya, semasiologiya tərkibində təlimi istiqaməti; 2. Sözün leksik-semantik xüsusiyyətlərinin 

morfologiya ilə əlaqəli təlimi istiqaməti. Sözün leksik-semantik xüsusiyyətlərinin şərhində dilçiliyin 

morfologiya bölməsi ilə inteqrasiya ən zəruru tələb kimi qoyulmalı və həyata keçirilməlidir. Linqvistik 
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təhlil sözün leksik-semantik və qrammatik mənalarının təlim istiqamətləri üzrə açılmasında xüsusi 

əhəmiyyət kəsb edir. Sözün leksik-semantik xüsusiyyətləri üzərində müntəzəm, məqsədyönlü şəkildə 

aparılan işlər şagirdlərin bədii təsvir və ifadə vasitələri haqqında təsəvvürlərinin genişlənməsi və 

konkretləşlməsini təmin edir.  
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Özet 

Günümüzde STEM yaklaşımı, tüm Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de de okul öncesi dönemden 

üniversite seviyesine kadar birçok öğrencinin eğitiminde kullanılarak disiplinlerarası öğrenme 

sağlanmaktadır. Bu kapsamda yürütülen lisansüstü tezlerin bir kısmı belirli bir hedef kitleye yönelik 

olarak bir ya da birden fazla konu çerçevesinde yapılandırılmış STEM etkinliklerinin uygulamasını 

içermektedir. Bu çalışmalarda katılımcıların gerçekleştirilen uygulamalara dayalı olarak ortaya ürün 

koymaları beklenmektedir. STEM yaklaşımı çerçevesinde yapılan uygulamalardan alınacak olumlu 

sonuçlar, uygulanan etkinliklerin niteliği ile yakından ilişkilidir. Bu düşünce ile gerçekleştirilen bu 

çalışmada, Türkiye’de 2021 yılında fen bilgisi eğitimi alanında STEM yaklaşımı kapsamında 

tamamlanan ve etkinlik uygulama süreci içeren lisansüstü tezlerin incelenmesi amaçlanmıştır. 

Çalışma, nitel araştırma desenlerinden doküman incelemesine göre gerçekleştirilmiştir. Çalışma 

örneklemi, Yüksek Öğretim Kurulu’nun internet sitesinde tam metin erişim izni açık olan tezler ile 

sınırlandırılmıştır. “STEM” anahtar kelimesini içerecek şekilde yapılan tarama sonucunda eğitim-

öğretim alanında tamamlanmış 92 teze ulaşılmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda bu tezlerin 

29’unun çalışma kriterlerine uygun olduğu belirlenmiş ve bu çalışmaya dahil edilmiştir. Veriler, 

betimsel analiz ve içerik analizi ile çözümlenmiştir. Ulaşılan bulgulara göre çalışmaya dahil edilen 

tezlerin %72.4’ü yüksek lisans, %27.6’sı ise doktora tezidir. Çalışmada ele alınan tezlerin en yüksek 

oranda (%65.5) ortaokul seviyesindeki öğrenciler ile gerçekleştirildiği görülmektedir. Bunun yanında 

araştırma deseni olarak en yüksek oranda deneysel desenden (%48.3) yararlanıldığı fark edilmektedir. 

Araştırmada incelenen tezlerin çoğunluğunun (%65.5) tek bir konu çerçevesinde yapılandırılırken 

bazılarının (%34.5) ise farklı konulardaki etkinliklerin haftalık uygulamasına dayalı olarak 

yürütüldüğü görülmektedir. Tezlerde uygulanan etkinlikler, Fen Bilimleri dersi öğretim programında 

yer alan konu alanları ile ilişkilendirildiğinde, etkinliklerin en fazla ‘Fiziksel Olaylar’ (%42.9) konu 

alanında gerçekleştirildiği görülmektedir. Buna karşılık en az etkinlik gerçekleştirilen konu alanının 

‘Madde ve Doğası’ (%14.3) olduğu görülmektedir. Bu konu alanlarında yer alan üniteler ile bu 

kapsamda gerçekleştirilen etkinliklere ait örneklere çalışmada ayrıntılı bir şekilde yer verilecektir. Bu 

çalışmada ortaya konulan sonuçların ileride fen eğitiminde STEM yaklaşımı çerçevesinde yapılacak 

etkinlik uygulamaları açısından araştırmacılara ve öğretmenlere yarar sağlaması beklenmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Fen eğitimi, lisansüstü tezler, STEM etkinlikleri. 
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Abstract 

Nowadays, STEM approach is utilized for providing interdisciplinary learning for the students from 

pre-school period to university level all over the World and also in Turkey. A part of the graduate 

theses which are conducted within this scope addresses the implementation of STEM activities which 

are structured around one or more concepts for a definite group of students. In such studies, students 

are expected to produce products as a result of those implementations. The positive results to be 

obtained from the applications made within the framework of the STEM approach are closely related 

to the quality of the activities applied. Considering this idea, the present study intends to make an 

analysis on the graduate theses which were completed in the field of science education in Turkey in 

2021 based on STEM education with an application process. The study was based on documentary 

analysis from qualitative research methods. The study sample was limited with the theses with full-

text access permission reached from the web site of Turkish Higher Education Council. As a result of 

the scan with the keyword, “STEM”, a total of 92 theses were reached. After analyzing each of them, 

29 of the theses were determined to meet the study criteria and involved in the study. Data were 

analyzed descriptively and with content analysis. The findings showed that 72.4% of the theses were 

master’s theses whereas 27.6% of them were doctoral theses. Besides, the highest ratio of the theses 

(65.5%) were determined to be conducted with middle school students. Additionally, experimental 

designs (48.3%) were found as the most frequent research method. Also, 65.5% of the theses were 

structured around one subject whereas 34.5% of them involved multi-subjects. The highest ratio of the 

activities was determined to be related to the theme, ‘Physical Events’ (42.9%) in Turkish science 

course program. On the other hand, the lowest ratio of the activities belonged to the theme of ‘Matter 

and Its Nature’ (14.3%). The details of the units which take place under those themes and example 

activities will be presented in detail in the study. The results are expected to be beneficial for 

researchers and teachers in terms of future STEM activity applications in the field of science 

education.  

Keywords: Graduate theses, science education, STEM activities. 

 

GİRİŞ 

Günümüzde STEM yaklaşımı, bütün Dünya’da birçok öğrencinin eğitiminde kullanılarak 

disiplinlerarası öğrenme sağlanmaktadır (Luo, So, Li & Yao, 2021). STEM yaklaşımının tanım ve 

amaçları dikkate alındığında bu yaklaşımın günlük yaşam problemlerine çözüm bulma, bu çözümleri 

sağlayan ürünler ortaya koyma; fen, teknoloji, mühendislik ve matematik disiplinlerine ait bilgileri 

kullanma gibi vurgular içerdiği görülmektedir (Ugras, 2018).   

Alanyazında STEM yaklaşımı farklı türdeki çalışmalara konu edilmektedir. Bu çalışmaların bir kısmı 

lisansüstü tez araştırmalarından oluşmaktadır. Bu kapsamda yürütülen lisansüstü tezlerin bir kısmı ise 

belirli bir hedef kitleye yönelik olarak geliştirilen STEM etkinliklerinin uygulanmasını içermektedir. 

STEM etkinlikleri; öğrencilerin fiziksel ve zihinsel açıdan aktif katılım sağlayarak matematik ve 

teknolojinin esnek bir şekilde uygulanabildiği bilimsel sorgulama ve mühendislik süreçlerini içerir 

(Luo vd., 2021). Yapılan bir araştırma sonucunda STEM etkinliklerinin yeni bilgilerin öğrenilmesine, 

eski bilgilerin hatırlanmasına ve pekiştirilmesine yardımcı olarak öğrenmeyi daha kalıcı hale getirdiği 

belirlenmiştir (Tarkın-Çelikkıran & Aydın-Günbatar, 2017). Bunun yanında, STEM etkinliklerine 

katılan öğrenciler; yaratıcılıklarının geliştiği, derslere daha iyi motive oldukları ve ileride STEM ile 

ilgili alanlarda çalışmak istedikleri yönünde görüş belirtmişlerdir (Ugras, 2018).  Bu etkinlikler, 

okulda gerçekleştirilen öğretim sürecinde olduğu gibi (Stevens, Andrade & Page, 2016) okul dışında, 

informal öğrenme ortamlarında da uygulanabilmektedir (So, Zhan, Chow & Leung, 2018).  

STEM yaklaşımı çerçevesinde yapılan etkinlik uygulamalarından alınacak olumlu sonuçlar, uygulanan 

etkinliklerin niteliği ile yakından ilişkilidir. Nitekim STEM yaklaşımı çerçevesinde oluşturulan 

etkinlikler, okul öncesi dönemden (Karamustafaoğlu & Kandaz, 2006) üniversite seviyesine kadar 

(Büyükdede & Tanel, 2019; Çetin & Kahyaoğlu, 2018; Ürek & Çoramık, 2022) farklı sınıf 

seviyelerindeki öğrencilere uygulanabilmektedir. Ülkemiz için bu tür çalışmaların sayısının artırılması 

gerektiğine dikkat çekilmektedir (Çetin & Kahyaoğlu, 2018). 
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Çalışmanın Amacı ve Önemi 

Bu çalışmada, Türkiye’de 2021 yılında fen bilgisi eğitimi alanında STEM yaklaşımı kapsamında 

tamamlanan ve etkinlik uygulama süreci içeren lisansüstü tezlerin incelenmesi amaçlanmıştır. STEM 

etkinliklerinin etkililiğinin değerlendirilmesini ele alan çalışmalar ile Türkiye’nin eğitim politikaları 

anlamında geleceğine önemli katkılar sağlanacağı belirtilmektedir (Büyükdede & Tanel, 2019). 

Böylece, bu çalışmadan elde edilecek sonuçlar ile ülkemiz açısından gelecekte fen eğitiminde STEM 

etkinliklerinin uygulanmasına dayalı araştırmaların yapılandırılmasına katkı sağlanması 

beklenmektedir. 

 

YÖNTEM 

Bu çalışma, nitel bir araştırma olup doküman incelemesine göre gerçekleştirilmiştir. Yazılı 

materyallerin analizinde kullanılan doküman incelemesi; dokümanlara ulaşma, orijinalliğini kontrol 

etme, dokümanları anlama, veriyi analiz etme ve veriyi kullanma aşamalarından oluşur (Yıldırım & 

Şimşek, 2018). Çalışmanın örneklemi, Yüksek Öğretim Kurulu’nun internet sitesinde tam metin 

erişim izni açık olup 2021 yılında, Fen Bilgisi Eğitimi alanında tamamlanan tezler ile 

sınırlandırılmıştır. Bu kapsamda, “STEM” anahtar kelimesini içerecek şekilde yapılan tarama 

sonucunda eğitim-öğretim alanında tamamlanmış 92 teze ulaşılmıştır. Yapılan incelemelere göre bu 

tezlerin 29’unun çalışma kriterlerine uygun olduğu belirlenip çalışmaya dahil edilmiştir. Örneklemi 

oluşturan tezler; tezin türü, hedef kitlesi, araştırma deseni, tezde ele alınan konu sayısı, öğretim süreci 

uzunluğu ve etkinlikler ile Fen Bilimleri dersi öğretim programı ilişkisi açısından incelenmiştir. Analiz 

sürecinde, betimsel analiz ve içerik analizinden yararlanılmıştır. Betimsel analizde veriler daha 

önceden belirlenen temalara göre özetlenip yorumlanırken (Yıldırım & Şimşek, 2018) içerik 

analizinde ise bir metin belirli kurallara dayalı kodlamalar yardımıyla daha küçük içerik kategorileri 

ile özetlenir (Büyüköztürk vd., 2010). Yapılan analizler sonucunda elde edilen bulgular; grafikler ve 

tablolar yardımıyla görselleştirilerek sunulmuştur. 

 

BULGULAR 

Tezlerin Türüne Yönelik Bulgular 

Şekil 1’de çalışma örneklemini oluşturan tezlerin türüne göre dağılımı gösterilmektedir. 

 

 

Şekil 1. Tezlerin türünü gösteren pasta grafiği 

 

Şekil 1’e göre çalışma örnekleminin çoğunluğu yüksek lisans tezi (%72.4), kalanı ise doktora 

tezlerinden (%27.6) oluşmaktadır. 

 

21, 
72.4%

8, 
27.6%

Tezlerin Türü

Master Doktora
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Tezlerin Hedef Kitlesine Yönelik Bulgular 

İncelenen tezlerin hedef kitlesine yönelik dağılım Şekil 2’de gösterilen pasta grafiğinde yer 

almaktadır. 

 

 

Şekil 2. Tezlerdeki hedef kitleye gösteren pasta grafiği 

 

Şekil 2’ye göre tezlerin en yüksek oranda ortaokul öğrencileri (%65.5) ile yürütüldüğü, bunu fen 

bilgisi öğretmen adayları (%17.2) ile yürütülen tezlerin izlediği görülmektedir. Ortaokul öğrencileri ile 

yürütülen tezler analiz edildiğinde ise en yüksek orandaki araştırmanın 7. sınıf öğrencileri (f=13) ile 

gerçekleştirildiği dikkati çekmektedir. Bunun yanında ikişer çalışmanın ise 5., 6. ve 8. sınıf öğrencileri 

ile gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. 

 

Tezlerde Kullanılan Araştırma Desenlerine Yönelik Bulgular 

Tezlerde kullanılan araştırma desenlerinin dağılımı, Şekil 3’te yer almaktadır. 

 

 

Şekil 3. Tezlerde kullanılan araştırma desenlerini gösteren pasta grafiği 

 

19, 65.5%
5, 17.2%

2, 6.9%

2, 6.9% 1, 3.4%

Hedef Kitle

Ortaokul öğrencileri Fen bilgisi öğretmen adayları İlkokul öğrencileri

Özel yetenekli öğrenciler Sınıf öğretmeni adayları

14, 48.3%

11, 37.9%

2, 6.9%

1, 3.4% 1, 3.4%

Kullanılan Araştırma Desenleri

Deneysel Karma Eylem araştırması Durum çalışması Çoklu bütüncül yaklaşım
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Şekil 3’e göre tezlerde en yüksek oranda deneysel desendeki araştırmaların kullanıldığı, bunun karma 

araştırma deseni tarafından izlendiği belirlenmiştir. Buna karşılık sadece birer araştırmada durum 

çalışması ile çoklu bütüncül yaklaşımdan yararlanılmıştır. 

 

Tezlerde Ele Alınan Konu Sayısına Yönelik Bulgular 

Şekil 4, çalışmada incelenen tezlerde ele alınan konuş sayısını göstermektedir.  

 

 

Şekil 4. Tezlerde ele alınan konu sayısını gösteren pasta grafiği 

 

Şekil 4’e göre incelenen tezlerin yarsından fazlası bir konuya odaklanırken kalanı ise birden fazla 

konuyu ele almaktadır. Bu tezlerde her hafta farklı bir fen kavramına yönelik STEM etkinliği 

uygulaması yapılmaktadır. 

 

Tezlerde Gerçekleştirilen Öğretim Uzunluğuna Yönelik Bulgular 

Şekil 5, tezlerde gerçekleştirilen öğretimin uzunluğunu üçer haftalık aralıklara göre 

görselleştirmektedir. 

 

 

Şekil 5. Tezlerde gerçekleştirilen öğretim uzunluğunu gösteren pasta grafiği 

 

19, 65.5%

10, 34.5%

Ele Alınan Konu Sayısı

Bir konu Birden fazla konu

5, 17.2%

9, 31.0%

4, 13.8%

7, 24.1%

4, 13.8%

Öğretim Sürecinin Uzunluğu

1-3 hafta 4-6 hafta 7-9 hafta 10-12 hafta 13-15 hafta
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Şekil 5’e göre incelenen tezlerde yapılan öğretimin en fazla 4-6 haftalık bir süreci kapsadığı 

belirlenmiştir. Bunu 10-12 haftalık ve 1-3 haftalık öğretim sürecini içeren tezler izlemektedir. Buna 

karşılık 7-9 ve 13-15 haftalık öğretim içeren tezlerin daha az sayıda olduğu görülmektedir.  

 

Tezlerde Uygulanan STEM Etkinlikleri ile Öğretim Programı İlişkisine Yönelik Bulgular 

Tezlerde ele alınan konular, Fen Bilimleri dersi öğretim programında yer alan dört ana başlık ile 

eşleştirildiğinde bu alanlarda uygulanmış etkinliklerin frekans ve yüzdelik dağılımları Tablo 1’deki 

gibidir.  

 

Tablo 1. Tezlerde uygulanan STEM etkinliklerinin öğretim programı ana başlıklarına göre dağılımı 

Ana Başlık f (%) 

1) Fiziksel Olaylar 27 (%42.9) 

2) Canlılar ve Yaşam 17 (%26.9) 

3) Dünya ve Evren 10 (%15.9) 

4) Madde ve Doğası 9 (%14.3) 

Toplam 63 (%100.0) 

 

Tablo 1’e göre etkinliklerin en yüksek oranda öğretim programındaki “fiziksel olaylar” konusunda; en 

düşük oranda ise “madde ve doğası” konusunda gerçekleştirildiği görülmektedir. Her bir ana başlık ile 

ilişkili etkinliklerin ayrıntılarına yönelik bulgular ise Tablo 2, Tablo 3, Tablo 4 ve Tablo 5’te sınıf 

seviyesine göre örnek etkinliklere yer verecek şekilde gösterilmektedir. 
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Tablo 2. Fiziksel olaylar ana başlığı ile ilgili STEM etkinliklerinin analizi 

Ana Başlık Sınıflara göre Konular f Örnek etkinlikler 

Fiziksel 

Olaylar - I 

4. Kuvvetin Etkileri 1 Metalleri çekebilen cihaz tasarımı 

5. Kuvvetin Ölçülmesi ve Sürtünme - - 

6. Kuvvet ve Hareket 2 Kendi köprümüzü yapalım 

7. Kuvvet ve Enerji 9 Meyveden araba, mancınık 

8. Basınç 1 Pascal Prensibi ile çalışan bir düzenek 

Fiziksel 

Olaylar - II 

3. Işık Kaynakları 1 Farklı aydınlıklarda alan oluşturma  

4. Aydınlatma ve Ses Teknolojileri 3 Aynalarla aydınlatmalı oda tasarımı 

5. Işığın Yayılması - - 

6. Ses ve Özellikleri 1 Sesli uyar beni 

7. Işığın Madde ile Etkileşimi 5 Periskop yapalım, el feneri yapalım 

8. Basit Makineler - - 

Fiziksel 

Olaylar - III 

4. Basit Elektrik Devreleri  2 Ayarlanabilir anahtar tasarımı 

5. Elektrik Devre Elemanları - - 

6. Elektriğin İletimi - - 

7. Elektrik Devreleri 2 Farklı devreler 

8. Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi - - 

 

Tablo 2’ye göre “fiziksel olaylar” konusunda en fazla etkinliğin 7. sınıflara ait konularda yapıldığı 

dikkat çekmektedir. Buna karşılık 5. sınıflarda bu kapsamda yapılmış bir etkinlik uygulamasının 

olmadığı, 8. sınıflar ile yapılmış sadece bir uygulamanın olduğu görülmektedir. 

 

Tablo 3. Canlılar ve yaşam ana başlığı ile ilgili STEM etkinliklerinin analizi 

Ana Başlık Sınıflara göre Konular f Örnek etkinlikler 

Canlılar ve 

Yaşam-I 

4. Besinlerimiz - - 

5. Canlılar Dünyası 2 Mikroskop yapalım 

6. Vücudumuzdaki Sistemler 2 Yapay el, mide modeli 

7. Hücre ve Bölünmeler 2 Hücrenin istasyonları 
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8. DNA ve Genetik Kod - - 

Canlılar ve 

Yaşam-II 

4. İnsan ve Çevre - - 

5. İnsan ve Çevre 3 Hava kirliliğini ölçelim 

6. Vücudumuzdaki Sistemler ve Sağlığı 2 Seyyar nabız 

7. Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme 5 Serada çilek üretelim 

8. Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi 1 Tuğla-dizer 

 

Tablo 3’e göre “canlılar ve yaşam” konusunda özellikle 4. ve 8. sınıf seviyelerinde yeterince etkinlik 

yapılmaması dikkati çekmektedir. Buna karşılık diğer sınıf düzeylerinde çeşitli uygulamaların olduğu 

görülmekle birlikte en fazla uygulamanın bir önceki bulguya benzer bir şekilde 7. sınıf düzeyinde 

gerçekleştirildiği görülmektedir. 

 

Tablo 4. Dünya ve evren ana başlığı ile ilgili STEM etkinliklerinin analizi 

Ana Başlık Sınıflara göre Konular f Örnek etkinlikler 

Dünya ve 

Evren 

4. Yer Kabuğu ve Dünya’mızın Hareketleri 1 Volkanik patlamaların tespiti 

5. Güneş, Dünya ve Ay 1 Ayın evreleri modeli tasarımı 

6. Güneş Sistemi ve Tutulmalar 1 Güneş sistemi modeli 

7. Güneş Sistemi ve Ötesi 6 Kendi uydunu fırlat 

8. Mevsimler ve İklim 1 Meteoron 

 

Tablo 4 dikkate alındığında “dünya ve evren” konusunda en fazla etkinliğin 7. sınıf düzeyinde 

yapıldığı, diğer sınıf seviyelerinde ise sınırlı sayıda etkinlik uygulamasının olduğu görülmektedir. 

 

Tablo 5. Maddenin doğası ana başlığı ile ilgili STEM etkinliklerinin analizi 

Ana Başlık Sınıflara göre Konular f Örnek etkinlikler 

Madde ve 

Doğası 

4. Maddenin Özellikleri - - 

5. Madde ve Değişim - - 

6. Madde ve Isı 2 Termos yapalım 

7. Saf Madde ve Karışımlar 5 Suyu temizleyelim, su arıtma cihazı  

8. Madde ve Endüstri 2 Üflemeden balon şişirme 
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Önceki bulgulara benzer bir şekilde, Tablo 5 dikkate alındığında “maddenin doğası” konusunda en 

fazla etkinliğin 7. sınıf düzeyinde yapıldığı; 4. ve 5. sınıf düzeyinde ise herhangi bir uygulama 

olmadığı görülmektedir.  

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Yapılan çalışmadan elde edilen sonuçlar genel olarak değerlendirildiğinde; lisansüstü tezlerdeki 

STEM etkinliklerinin en yüksek oranda öğretim programında yer alan «fiziksel olaylar» konusu 

kapsamında ortaokul öğrencilerine yönelik olarak (7. sınıf) gerçekleştirildiği belirlenmiştir. Fen 

Bilimleri dersi öğretim programı incelendiğinde fiziksel olaylar konusunun ders saati oranının en 

yüksek olduğu sınıf seviyesinin de 7. sınıflar (%37.6) olması dikkati çekmektedir (MEB, 2018). Bu 

açıdan elde edilen sonuç, öğretim programı ile uyum göstermektedir. Ayrıca, elde edilen bu sonuç, 

alanyazında belirlenen ve STEM eğitiminin en fazla fizik konuları kapsamında verilebileceğini ifade 

eden algı ile de örtüşmektedir (Timur & İnançlı, 2018; Yıldırım, 2018). Ancak diğer sınıf 

seviyelerinde gerçekleştirilen etkinlik oranlarının daha düşük kaldığı; en düşük etkinlik oranının ise 

“madde ve doğası” konusunda olduğu görülmektedir. Dolayısıyla, ortaokulların diğer kademelerine 

yönelik etkinlikler ile «madde ve doğası» konusu kapsamında daha fazla etkinliğin gerçekleştirilmesi 

gerektiği düşünülmektedir. Kimya dersinin okullarda izole edilmiş bir içerikle verilmeye çalışıldığı 

düşünüldüğünde öğrenciler tarafından zor, ezbere dayalı ve soyut olarak algılandığı görülmektedir 

(Karataş, 2021). Bu durumun da kimya konularının STEM kapsamında ele alınmasının zor olarak 

algılanmasına sebep olduğu belirtilebilir. Ancak kimya konuları da STEM çerçevesinde 

gerçekleştirilen çalışmalarda etkili bir şekilde ele alınabilmektedir (Tarkın-Çelikkıran & Aydın-

Günbatar, 2017).  

Bu araştırmada ulaşılan diğer bir sonuç, gerçekleştirilen durum çalışmalarının deneysel çalışmalar ile 

karma araştırmalara göre daha sınırlı kaldığını göstermektedir. Bu nedenle, daha küçük örneklemler 

üzerinde nitel yaklaşımlardan yararlanılarak durum çalışmasına dayalı araştırmaların 

gerçekleştirilmesi ve derinlemesine analizler yapılması önerilmektedir. Alanyazında bu tür durum 

çalışmaları ile alan eğitimine iyi örnekler sunulduğu ve bu tür çalışmaların özellikle yabancı 

alanyazında öne çıktığı fark edilmektedir (Beasley, 2022; Cocke, Geest & Shufran, 2022; Thiam, 

2021). Bu tür çalışmalarda öğrencilerin bilgi ve becerilerine katkılar sağlanmaktadır. Ancak 

öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının STEM yaklaşımı ile ilgili bazı eksikleri olduğu görülmektedir 

(Timur & İnançlı, 2018). STEM yaklaşımı ile ilgili durum çalışmalarının öğretmen adayları ile 

gerçekleştirilerek öğretmen adaylarının pedagojik alan bilgilerine, bilimsel süreç becerilerine ve teknik 

becerilerine katkı sağlanabileceği belirtilmektedir (Harman & Yenikalaycı, 2021).  
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Özet 

STEM eğitiminin amaçlarından biri, öğrencilerin STEM mesleklerine ilgi duymalarını sağlayarak 

onları bu alanda kariyer yapmaya yöneltmektir. Bu kapsamda; yapay zeka mühendisliği, robotik 

mühendisliği, siber güvenlik uzmanlığı gibi meslekler geleceğin meslekleri arasında sayılmaktadır. 

Dolayısıyla, gelecekte STEM alanında yetişmiş, donanımlı bireylere gereksinim olacağı 

belirtilmektedir. Öğrenciler, kendilerine erken yaşlardan itibaren sunulan STEM eğitimi ile 

disiplinlerarası çalışmalar yapabilmekte ve bu alanda yaşayacakları olumlu deneyimler, bu 

öğrencilerin gelecekte seçecekleri meslekler ile kariyerleri üzerinde etkili olabilmektedir. Böylece, 

STEM meslekleri edinmiş bireyler, yaşadıkları topluma nitelikli işgücü ile birçok açıdan avantaj 

sağlayabilmektedir. Bu çalışmada, Türkiye’de 2014–2021 yıllarında eğitim ve öğretim alanında STEM 

konusunda tamamlanmış lisansüstü tezlerde öğrencilerin meslek ve kariyer yönelimlerinin incelenmesi 

amaçlanmıştır. Bu doğrultuda gerçekleştirilen nitel araştırmada doküman analizi deseninden 

yararlanılmıştır. Çalışmaya dahil edilen tezlere, Yükseköğretim Kurulu’nun internet sitesinden, 

“STEM+kariyer” ve “STEM+meslek” anahtar kelimelerini içerecek şekilde yapılan tarama ile 

ulaşılmış olup bu kapsamda ulaşılan tezler, 2021 yılı sonu ile sınırlandırılmıştır. Tarama sonucunda 

ulaşılan tezlerden eğitim-öğretim alanında yapılan ve tam metin erişim izni açık olanlar, örnekleme 

dahil edilmiştir. Böylece çalışma örneklemini, araştırma kriterlerini sağlayan toplam 29 lisansüstü tez 

oluşturmuştur. Veri analizinde; tezin türü, tezin tamamlandığı alan, tezin tamamlandığı sene, hedef 

kitle, araştırma modeli, araştırmanın uzunluğu ve ulaşılan sonuçlar gibi kategoriler kullanılmıştır. Elde 

edilen bulgulara göre çalışmaya dahil edilen tezlerin 23’ü (%79.3) yüksek lisans; 6’sı (20.7) ise 

doktora tezidir. Seneler açısından incelendiğinde en fazla tezin 2018 yılında tamamlandığı (%34.5) 

görülmektedir. Tezlerin hedef kitlesinin en yüksek oranda ortaokul seviyesindeki öğrencilerden 

(%65.5) oluştuğu fark edilmektedir. Tezlerin çoğunlukla karma araştırma deseni (%44.8) ve deneysel 

desen (%20.7) ile yürütüldüğü belirlenmiştir. Bunun yanında, tezlerin %62.1’inde yapılan uygulamalar 

sonucunda öğrencilerin STEM mesleklerine olan ilgileri ve kariyer algılarında anlamlı bir artış elde 

edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda ulaşılan diğer bulgular, çalışmada ayrıntılı bir şekilde 

sunulacaktır. Bu çalışmada ulaşılan sonuçların gelecekte yapılacak araştırmalarda kariyer ve meslek 

eğilimi değişkeninin STEM eğitimi çerçevesinde irdelenmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kariyer, meslek, STEM eğitimi. 
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Abstract 

One of the aims of STEM education is to make students carry interest towards STEM occupations and 

enable them to pursue career in this field. In this context, artificial intelligence engineering, robotics 

engineering and cyber security specialists are listed among the popular occupations of the future. So, it 

is asserted that there will be need for well-developed individuals trained in the field of STEM. 

Students can make interdisciplinary studies with STEM education which is given to them in the early 

grades and their positive experiences might be effective in their future occupational and career 

choices. Thus, those individuals who get STEM occupations can contribute to their society in a 

number of ways by providing qualified man-power. In the present study, it is intended to make an 

analysis on the graduate theses which focused on STEM education in the field of education and 

training conducted in Turkey in 2014-2021 in terms of occupational and career tendencies of the 

students. For this reason, a qualitative study with documentary analysis was utilized. The theses 

analyzed in the study were reached from the web site of Turkish Higher Education Council with a scan 

by using the combinations of the key words, “STEM+career” and “STEM+occupation”. The scan was 

limited by the end of 2021. The theses in the field of education and training and with a full-text access 

permission were included in the study. Thus, a total of 29 theses which met the study’s criteria formed 

the study sample. Data were analyzed considering the categories such as the type of the thesis, the year 

of completion, target sample, research model, length of the research and the main findings. According 

to the findings, 23 of the theses (79.3%) were master’s theses whereas 6 of them were doctoral theses 

(20.7%). The highest amount of theses (34.5%) were completed in 2018. The largest amount of the 

target sample of the theses were made up of middle grade students (65.5%). The most frequent 

research models were found to be mixed designs (44.8%) and experimental studies (20.7%). Besides, 

62.1% of the theses indicated that conducted applications caused a meaningful increase in students’ 

interest towards STEM occupations and career tendencies. Other findings reached from the analyses 

will be presented in a detailed manner in the study. It is expected that the results of the study will 

provide insights for future studies which will consider career and occupational tendencies of the 

students in the scope of STEM education.    

Keywords: Career, occupation, STEM education. 

 

GİRİŞ 

Fen, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanları arasında ilişki kurarak disiplinlerarası 

öğrenmeyi sağlayan STEM eğitiminin amaçlarından biri, öğrencilerin STEM mesleklerine ilgi 

duymalarını sağlayarak onları bu alanda kariyer yapmaya yöneltmektir. Alanyazında yapılan bir 

tanıma göre kariyer kavramı, bir insanın yaşamı boyunca gerçekleştirdiği bir dizi iş ya da boş zaman 

etkinliğinden ibaret olan yaşam tarzı anlamına gelmektedir (Chen, 1998). Yaşam tarzının ise bireyin 

kendisi ile yaşadığı toplumda bir ömür boyu etkili olduğu düşünüldüğünde bireylerin kariyer 

yönelimleri ile kariyer gelişimlerinin ne kadar önem taşıdığı anlaşılmaktadır. 

STEM ve kariyer ilişkisi göz önünde bulundurulduğunda; son yıllarda Amerika Birleşik 

Devletleri’nde yapılan bir araştırma sonucunda bu ilginin 4. sınıftan 12. sınıfa doğru giderek azaldığı 

belirtilmektedir (Wiebe, Unfried & Faber, 2018). Öğrencilerin STEM alanlarına yönelik ilgi ve 

tutumlarında farklı değişkenler (cinsiyet, sosyoekonomik durum, anne ve baba meslekleri ile eğitim 

durumları gibi) etkili olabilmektedir. Ülkemizde yapılan bazı araştırmaların sonuçlarına göre; düşük 

sosyoekonomik ailelerden gelen ortaokul öğrencilerinin STEM kariyer olanakları hakkında yeterince 

bilgili olmadıkları bulunmuştur (Yerdelen, Kahraman & Taş, 2016). Ayrıca, yatılı bölge okullarında 

öğrenim görmekte olan öğrencilerden gelecekte STEM mesleklerini seçmek isteyenlerin oranının 

oldukça düşük kaldığı belirlenmiştir (Bozkurt Altan, Üçüncüoğlu & Zileli, 2019). Amerika Birleşik 

Devletleri ve Türkiye arasında üstün/özel yetenekli öğrencilerin STEM mesleklerine yönelik ilgilerini 

karşılaştırmayı amaçlayan başka bir çalışma sonucunda ise Türk öğrenciler arasında STEM 

mesleklerine karşı ilgi geliştirmeyi sağlayan en önemli sebep “seçilen meslekten elde edilecek gelir” 

iken Amerikalı öğrenciler açısından bu sebep “öz motivasyon” olarak belirlenmiştir (Bahar & 
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Adiguzel, 2016). Bu araştırmalardan anlaşılacağı üzere öğrencilerin STEM mesleklerine yönelimleri 

farklılıklar göstermektedir. 

STEM alanlarına yönelik ilgideki azalmaya karşılık yapay zeka mühendisliği, robotik mühendisliği, 

siber güvenlik uzmanlığı gibi disiplinlerarası çalışma gerektiren meslekler, geleceğin meslekleri olarak 

sayılmaktadır (Çepni & Ormancı, 2018). Bu alanda donanımlı ve nitelikli bireylerin yetiştirilmesinde 

öğrencilere erken yaşlardan itibaren sunulan STEM eğitimi etkili olabilir. Böylece öğrenciler 

disiplinlerarası çalışmalar yaparak olumlu deneyimler elde edebilirler ve bu deneyimler de onların 

gelecekte seçecekleri meslekler ile kariyerleri üzerinde belirleyici olabilir. Bir ülkenin ekonomik 

anlamda öne çıkmasında STEM’in önemine dikkat çekilmekte olup STEM eğitimi almış bireylerin tıp, 

ziraat, bilgisayar bilimleri, ulaşım gibi farklı alanlarda kullanılacak teknolojiyi icat ederken sorunları 

ekolojik olarak çözebildikleri belirtilmektedir (Wyss, Heulskamp & Siebert, 2012). Böylece, STEM 

meslekleri edinmiş bireyler, yaşadıkları topluma nitelikli işgücü ile birçok açıdan avantaj 

sağlayabilmektedir.   

Bu çalışmada, Türkiye’de 2014–2021 yılları arasında eğitim ve öğretim alanında STEM yaklaşımı 

konusunda tamamlanmış olup öğrencilerin meslek ve kariyer yönelimlerini ele alan lisansüstü tezlerin 

incelenmesi amaçlanmaktadır. Böylece, ülkemizde STEM yaklaşımının lisansüstü araştırmalara konu 

edildiği tarihten beri öğrencilerin STEM alanlarında kariyer yapma ve meslek seçme eğilimlerinin 

nasıl ele alındığı ve bu kapsamda elde edilen başlıca sonuçların neler olduğu alan eğitimine 

sunulacaktır. 

 

YÖNTEM 

Bu çalışmanın amacı doğrultusunda doküman incelemesine dayanan nitel bir araştırma 

gerçekleştirilmiştir. Doküman incelemesinde, araştırılması hedeflenen olgu ve kavramlara yönelik 

yazılı materyaller analiz edilir; bu yöntem tek başına ya da diğer yöntemler ile birlikte kullanılabilir 

(Yıldırım & Şimşek, 2016). 

Çalışma örneklemini, araştırma kriterlerini sağlayan toplam 29 lisansüstü tez oluşturmuştur. 

Çalışmaya dahil edilen tezlere, Yükseköğretim Kurulu’nun internet sitesinden, “STEM+kariyer” ve 

“STEM+meslek” anahtar kelimelerini içerecek şekilde yapılan tarama ile ulaşılmıştır. Bunlardan,  

o Eğitim-öğretim alanında yapılan  

o Tam metin erişim izni açık olan ve  

o 2021 yılı sonu ile tamamlanmış olanlar örnekleme dahil edilmiştir. 

 

Veri analizinde; betimsel analiz ve içerik analizinden yararlanılmıştır (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, 

Akgün, Karadeniz & Demirel, 2010). Örneklemi oluşturan tezler; tezin türü, tezin tamamlandığı alan, 

tezin tamamlandığı sene, tezin hedef kitlesi, kullanılan araştırma modeli, öğretim içerme durumu, 

öğretim uzunluğu ve ulaşılan başlıca sonuçlar açısından analiz edilmiştir. 
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BULGULAR 

Tezlerin Türüne Yönelik Bulgular 

Tezlerin türüne yönelik bulgular, Şekil 1’de yer alan grafikte sunulmaktadır. 

 

 

Şekil 1. Tezlerin türünü gösteren pasta grafiği 

 

Şekil 1’e göre örneklemde yer alan tezlerin çoğunluğu yüksek lisans tezlerinden oluşmakta iken 

yaklaşık %21’i doktora tezlerinden oluşmaktadır. 

 

Tezlerin Tamamlandığı Alanlara Yönelik Bulgular 

Tezlerin tamamlandığı alanlara yönelik bulgular, Şekil 2’de yer alan grafikte sunulmaktadır. 

 

Şekil 2. Tezlerin tamamlandığı alanları gösteren sütun grafiği 

Şekil 2’de görüleceği üzere tezlerin büyük çoğunluğu fen bilimleri eğitimi alanında tamamlanmıştır. 

Daha az ve eşit sayıdaki tezin ise eğitim bilimleri, sınıf eğitimi ve matematik eğitimi alanlarında 

tamamlandığı belirlenmiştir. 

 

Tezlerin Tamamlandığı Senelere Yönelik Bulgular 

Tezlerin tamamlandığı senelerin dağılımı Şekil 3’te gösterilmektedir. 
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Şekil 3. Tezlerin tamamlandığı seneleri gösteren pasta grafiği 

 

Şekil 3’e göre öğrencilerin STEM meslekleri ve kariyer yönelimleri konusundaki ilk tezlerin 2017’de 

tamamlanmış olduğu görülmektedir. Ayrıca, 2017’de bu konuda sadece 2 tezin tamamlanmış olduğu 

dikkati çekmektedir. 2018 ve sonrasında bu konuda tamamlanan tez sayısının artış gösterdiği 

görülmekle birlikte 2020 yılında tamamlanan tez sayısının yine 2’de kaldığı görülmektedir.  

 

Tezlerin Öğretim İçerme Durumuna Yönelik Bulgular 

İncelenen tezlerin öğretim içerme durumu Şekil 4’te sunulmaktadır. 

 

 

Şekil 4. Tezlerin öğretim süreci içerme durumunu gösteren pasta grafiği 

 

Şekil 4 incelendiğinde örneklemi oluşturan tezlerin çoğunlukla bir öğretim sürecini içerdiği tespit 

edilmiştir. Başka bir ifade ile tezlerde çoğunlukla öğrencilerin STEM meslek seçimi ile kariyer 

yönelimlerinin gerçekleştirilen öğretime bağlı olarak nasıl değiştiği ele alınmıştır. Buna karşılık daha 

düşük orandaki tezin ise öğretim sürecini kapsamadığı görülmektedir. 

 

Tezlerde Gerçekleştirilen Öğretim Uzunluğuna Yönelik Bulgular 

Öğretim süreci içeren tezler, 3’er haftalık aralıklara göre analiz edildiğinde gerçekleştirilen öğretim 

uzunluğuna yönelik bulgular, Şekil 5’te gösterilmiştir. 
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Şekil 5. Tezlerin içerdiği öğretim süreci uzunluğunu gösteren pasta grafiği 

 

Şekil 5’e göre öğretim süreci 1-3 hafta aralığında olan bir tez bulunmamaktadır. En sık rastlanan 

öğretim süreçleri sırasıyla 7-9 hafta, 4-6 hafta ve 10-12 hafta aralığındadır. Buna karşılık 13 hafta ve 

üzerindeki öğretim sürecini kapsayan tez frekansı sınırlıdır.  

 

Tezlerde Kullanılan Araştırma Desenlerine Yönelik Bulgular 

İncelenen tezlerde kullanılan araştırma desenlerinin dağılımı, Şekil 6’da yer almaktadır. 

 

 

Şekil 6. Tezlerde kullanılan araştırma desenlerini gösteren sütun grafiği 

 

Şekil 6’da yer alan grafiğe göre tezlerde en sık karşılaşılan araştırma deseni karma desen ile deneysel 

desenlerdir. Buna karşılık durum çalışması, eylem araştırması, betimsel ve öz inceleme niteliğindeki 

tezlerin sınırlı sayıda olduğu görülmektedir. 

 

Tezlerin Hedef Kitlesine Yönelik Bulgular 

Tezlerde hedeflenen kitlenin dağılımı, Şekil 7’de yer alan sütun grafiğinde gösterilmektedir. 
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Şekil 7. Tezlerin hedef kitlesini gösteren pasta grafiği 

 

Şekil 7’ye göre STEM mesleklerinin ve kariyer yönelimlerinin en fazla ortaokul öğrencileri ile 

gerçekleştirilen tezlerde ele alındığı belirlenmiştir. Ortaokul öğrencilerinin ardından lise ve ilkokul 

öğrencileri ile gerçekleştirilen araştırmalar gelmektedir. Bunun yanında sadece bir araştırmanın 

üniversite hazırlık sınıfına devam eden öğrenciler ile yürütüldüğü görülmektedir. 

 

Tezlerde Ulaşılan Başlıca Sonuçlara Yönelik Bulgular 

Çalışma örnekleminde yer alan tezlerde ulaşılan başlıca bulgular, Tablo 1’de sıralanmaktadır. 

 

Tablo 1. Tezlerde yapılan uygulamalar sonucunda ulaşılan bazı önemli bulgular 

Bulgular f 

STEM mesleklerine yönelik ilgi/kariyer algıları anlamlı derecede artmıştır. 18 

STEM kariyer algıları anlamlı bir değişiklik göstermemiştir. 3 

STEM kariyer algısı erkeklerde kızlara göre anlamlı derecede daha yüksektir. 6 

STEM kariyer algısı açısından kız ve erkekler arasında anlamlı bir fark yoktur. 2 

STEM kariyer algısı kızlarda erkeklerden anlamlı derecede daha yüksektir. 1 

Öğrencilerin STEM kariyer ilgileri yaşadıkları şehre göre farklılaşmaktadır.  1 

Öğrencilerin STEM kariyer ilgileri yaşadıkları şehre göre farklılaşmamaktadır. 2 

Öğrencilerin STEM kariyer ilgileri anne mesleğine göre farklılaşmamaktadır. 2 

Öğrencilerin STEM kariyer ilgileri baba mesleğine göre farklılaşmaktadır. 1 

Öğrencilerin STEM kariyer ilgileri baba mesleğine göre farklılaşmamaktadır. 1 

Öğrencilerin STEM kariyer ilgileri kardeş sayısına göre farklılaşmaktadır. 1 

Öğrencilerin STEM kariyer ilgileri kardeş sayısına göre farklılaşmamaktadır. 1 

Öğrencilerin STEM kariyer ilgileri anne eğitim düzeyine göre farklılaşmaktadır. 3 

Öğrencilerin STEM kariyer ilgileri anne eğitim düzeyine göre farklılaşmamaktadır. 3 

4
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Öğrencilerin STEM kariyer ilgileri baba eğitim düzeyine göre farklılaşmaktadır. 3 

Öğrencilerin STEM kariyer ilgileri baba eğitim düzeyine göre farklılaşmamaktadır. 3 

Öğrencilerin STEM kariyer ilgileri gelir durumuna göre farklılaşmaktadır. 3 

Öğrencilerin STEM kariyer ilgileri gelir durumuna göre farklılaşmamaktadır 2 

 

Tablo 1’e göre öğretim süreci içere 21 tezin 18’inde öğrencilerin STEM meslekleri seçimi ve kariyer 

yönelimlerinde olumlu etkiler elde edilmiştir. Bunun yanında, tezlerde çoğunlukla STEM kariyer 

algılarının erkek öğrencilerde kızlardan daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Ayrıca yaşanan şehir, 

anne-baba mesleği, anne–baba eğitim durumu, gelir durumu, kardeş sayısı gibi faktörlerin STEM 

kariyer ilgileri üzerindeki etkilerinin değişkenlik gösterdiği bulunmuştur.  

 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar özetlenecek olursa, 

i. STEM kariyer/meslek yönelimleri ile ilgili yüksek lisans tezlerinin daha yüksek 

oranda olduğu, 

ii. Bu konuda ilk tezin 2017 yılında yapıldığı, 

iii. Bu konuda en fazla tezin fen bilimleri eğitimi alanında yapıldığı, 

iv. Bu konuda en fazla tezin ortaokul öğrencileri ile yürütüldüğü, 

v. Öğretim içeren ve karma araştırma desenine göre yürütülen tezlerin çoğunlukta 

olduğu, 

vi. Tezlerde yapılan uygulamaların öğrencilerin STEM kariyer/meslek yönelimleri 

üzerinde olumlu etkilere sahip olduğu ancak çeşitli değişkenlerin bu anlamda farklı 

etkiler gösterdiği söylenebilir. 

 

Ülkemizde STEM eğitimi ile ilgili ilk tezin 2014 yılında tamamlanmasına rağmen öğrencilerin bu 

kapsamdaki kariyer/meslek eğilimlerinin 2017 yılında tamamlanmış iki tezde ele alınması bir miktar 

gecikme şeklinde değerlendirilebilir. Yabancı alan yazında, bu kapsamda daha erken tarihlerde 

gerçekleştirilen araştırmalar ile karşılaşılmaktadır (Sadler, Sonnert, Hazari & Tai, 2012; 2014; Wyss 

vd., 2012). Ayrıca, bu konuda ABD’de yapılan bir araştırmada 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik 

STEM kariyer ilgisi ölçeğinin geliştirilmiş olduğu görülmektedir (Kier, Blanchard, Osborne & Albert, 

2014).  

Bu çalışmada incelenen tezlerin çoğunluğunun ortaokul öğrencileri ile yürütülmesi, onların meslek 

seçimlerini yönlendirmede olumlu etkilere sahip olabilir. Bu konuya lise döneminde önem verilmesi 

bir gecikmeye sebep olabilir. Dolayısıyla ortaokul ve hatta ilkokul seviyesinde gerçekleştirilecek daha 

fazla çalışma ile öğrencilerin STEM kariyer/meslek ilgileri araştırılabilir. Nitekim bu çalışma 

sonucunda ilkokul öğrencileri ile gerçekleştirilmiş araştırmaların sınırlı olduğu görülmektedir.  

Bu çalışmada ele alınan konu kapsamında durum çalışmalarının yürütülmesi ile alana daha ayrıntılı 

sonuçlar sağlanabilir. Yabancı alanyazında, ortaokul öğretmenleri (Schouweiler, 2020) ve öğrencileri 

(Kier & Blanchard, 2021; Salonen, Kärkkäinen & Keinonen, 2018) ile yürütülmüş örnek durum 

çalışmaları ile daha yaygın bir şekilde karşılaşmak mümkündür.   

Ülkemizde, 2018 Fen Bilimleri Dersi öğretim programında yapılan “fen bilimleri ve kariyer bilinci” 

vurgusu dikkate alındığında (MEB, 2018) öğrencilerin kariyer/meslek eğilimleri ile ilgili 
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araştırmaların da en fazla fen bilimleri eğitimi alanında tamamlanması doğal bir sonuç olarak 

karşılanabilir. 

Bu çalışmada ele alınan tezlerin analizi sonucunda cinsiyet, anne eğitim durumu, baba eğitim durumu 

gibi çeşitli değişkenlerin öğrencilerin STEM kariyer/meslek eğilimleri üzerinde farklı etkilere sahip 

olduğu belirlenmiştir. Benzer şekilde yapılan başka araştırmalar sonucunda da bu değişkenlerin farklı 

etkilere sahip olduğu ortaya çıkarılmıştır. Örneğin; Uğraş (2019) tarafından 5., 6., 7. ve 8. sınıf 

öğrencileri ile gerçekleştirilen bir çalışma sonucunda, erkeklerin STEM mesleklerine yönelik 

ilgilerinin kızlardan anlamlı bir şekilde daha yüksek olduğu bulunmuştur. Buna karşılık ortaokul 

öğrencileri ile gerçekleştirilen başka bir çalışmada kız öğrencilerin STEM kariyer algılarının erkek 

öğrencilerden daha yüksek olduğu tespit edilmiştir (Karakaya, Avgın & Yılmaz, 2018). 

Son olarak yapılan araştırmalarda cinsiyet faktörünün STEM mesleklerine yönelimde anlamlı bir 

etkiye sahip olduğu görülmektedir. Dolayısıyla, gelecekte yapılacak çalışmalarda özellikle cinsiyet 

faktörüne odaklanılarak kız öğrencilerin STEM mesleklerine yönelimlerinin iyileştirilmesi önerilebilir.  
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Bu çalışmanın amacı, 2011-2021 yılları arasında fen eğitiminde teknoloji kullanımına ilişkin yapılan 

tezlerin ana hatları ile sınıflandırarak kapsamlı ve bütüncül bir şekilde incelenmesidir. Çalışmada, 

sistematik derleme yöntemi kullanılmıştır. Taramalarda anahtar kelime olarak “fen eğitiminde 

teknoloji, teknoloji, teknoloji entegrasyonu, eğitimde teknoloji ve teknoloji öğrenme ortamı” 

kavramları hem Türkçe hem İngilizce olarak kullanılmıştır.  Bu kapsamda 2011-2021 yılları arasında, 

toplamda 200 adet teze ulaşılmış, araştırmanın amacına uygun olarak ulusal alanda fen eğitiminde 

teknoloji kullanımı konusunda yapılmış yüksek lisans ve doktora tezlerinden 105’i çalışmaya dahil 

edilmiştir. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Derlemeye alınan çalışmalar; 

yöntem/desen, örneklem grubu veri toplama aracı, yayın yılı, veri analizi ve konu temalarına uygun 

olarak incelenmiştir. Veriler analiz edildikten sonra bulgular tablo haline getirilmiş, kullanılma sıklığı 

(n) ifade edilmiştir. Araştırma sonuçları ele alındığında, en çok çalışma yapılan yılın 2019 yılı olduğu, 

en çok yüksek lisans tezlerinde çalışıldığı, en çok nicel araştırma yönteminin kullanıldığı, veri toplama 

aracı olarak başarı testi tercih edildiği ortaya konmuştur. Çalışmalarda incelemeye alınan hedef 

kitlenin en çok öğrencilerden oluştuğu belirlenmiştir. Fen eğitiminde teknoloji kullanımı konulu 

çalışmaların başarı, tutum, beceri ve görüş gibi çeşitli değişkenleri etkilediği görülmüştür. 

Çalışmalarda sıklıkla tercih edilen desenin yarı deneysel desen olduğu görülmektedir. Çalışmaları 

yayın türüne göre incelediğimizde ise en çok yüksek lisans yayın türünde tez olduğu görülmüştür. Bu 

çalışmadan elde edilen sonuçlar, alan yazındaki diğer sistematik derleme çalışmaları ile 

desteklenmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlardan Fen eğitiminde teknoloji kullanımını konu alan 

makalelerinde sistematik derlemesi gerçekleştirilmesi, yeni oluşturulacak tezlerde nitel desen 

kullanımına dikkat edilmesi gerektiği, doktora tezlerinde ilgili konuyla ilgili yapılması ve öğrencilerin 

dışında farklı çalışma gruplarıyla çalışma yapılabileceği önerilerinde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Eğitimde teknoloji, Fen eğitiminde teknoloji, Teknoloji, Teknoloji entegrasyonu. 

 

ABSTRACT 

The aim of this study is to classify and analyze the theses on the use of technology in science 

education in a comprehensive and holistic way between the years 2011-2021. The systematic review 

method was used in the study. The concepts of "technology in science education, technology, 

technology integration, technology in education and technology learning environment" were used as 

keywords in the surveys, both in Turkish and English. In this context, a total of 200 theses were 

reached between 2011 and 2021, and 105 of the master's and doctoral theses on the use of technology 

in science education in the national field were included in the study in accordance with the purpose of 

the research. The obtained data were analyzed by content analysis method. Studies included in the 

compilation; method/design, sample group data collection tool, publication year, data analysis and 

subject themes were examined. After the data were analyzed, the findings were tabulated and the 

frequency of use (n) was expressed. Considering the results of the research, it has been revealed that 

the year in which the most studies were conducted was 2019, the most master's theses were studied, 
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the most quantitative research method was used, and the achievement test was preferred as a data 

collection tool. It has been determined that the target audience examined in the studies mostly consists 

of students. It has been observed that studies on the use of technology in science education affect 

various variables such as achievement, attitude, skill and opinion. It is seen that the most preferred 

design in the studies is the quasi-experimental design. When we examine the studies according to the 

type of publication, it is seen that the thesis is mostly in the type of postgraduate publication. The 

results obtained from this study were supported by other systematic review studies in the literature. 

From the results obtained from the study, it was suggested that a systematic compilation should be 

carried out in the articles on the use of technology in science education, attention should be paid to the 

use of qualitative patterns in the theses to be created, it should be done on the relevant subject in the 

doctoral theses, and work with different study groups other than students could be made. 

Keywords: Technology in education, Technology in science education, Technology, Technology 

ıntegration. 

 

GİRİŞ 

Ateşin keşfedilmesiyle başlayan teknolojik gelişim, bireylerin hayatını kolaylaştıracak şekilde hızlı bir 

ilerleme kat etmektedir. Mağara duvarlarına yapılan resimlerle başlayan bu süreç yazının icadıyla 

devam etmiştir. Yazının icadıyla bireyler arası yazılı iletişim başlamış ve gelecekteki bireylere eser 

bırakmaları kolaylaşmıştır. 17. yüzyılda fizik ve fen bilimlerinde ki ilerlemeler çeşitli ürünlerin ortaya 

çıkmasını sağlamıştır. 18. Yüz yıldan itibaren fizik ve fen bilimlerdeki ilerlemeler daha da hızlı bir 

artış olmuştur. 1950 li yıllara kadar fizik ve fen bilimlerindeki ilerlemeler diğer bilimlerinde 

ilerlemesine katkı sağlamıştır (Eroğlu, 2014). 1984 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kurulan 

komisyonla başlayan eğitimde teknoloji entegrasyonu 1997 ve 1998 yıllarında sınıflarda pilot 

uygulamalarıyla devam etmiştir. 2003 yılında okullara web sitesi tanımlanmasıyla hızlanan teknoloji 

entegrasyonu 2006 ve 2010 yıllarında eğitim teknolojileri yazılımlarının kullanılması ile günümüzdeki 

haline ulaşmıştır (Oğuz, 2021).  

Bilgi çağı olarak tanımlanan günümüz yüzyılında akıllı telefonlar, bilgisayarlar, tabletler, elektronik 

kitap gibi araçlar artık ihtiyaç haline gelmiştir. Bu ihtiyaçların temel nedeni ise bilginin hızla gelişmesi 

ve her an bilgiye ulaşma çabasıdır. Her ortamda yüksek internet hızında verilere ulaşma imkanı 

sağlanmıştır. Bireylere her bulunduğu ortamda yüksek kalitedeki videolara, sunumlara vb. içeriklere 

erişim imkanı olanağı sağlanmıştır (Tansu ve İşcioğlu, 2014).  Bu araçlar sayesinde bilgiye her 

istediğimiz an ulaşabilmekteyiz. Bundan dolayı teknoloji/teknolojik araçlar toplumumuz için büyük 

öneme sahiptir (Atalay ve Akgün, 2020). 

Ülkelerin kalkınma düzeyi ile teknolojik gelişmeleri arasında pozitif bir ilişki olduğu görülmektedir.  

Teknolojik gelişmelere ayak uyduran ülkeler, uluslararası rekabette hız kazanmış ve ülkelerine yeni 

teknolojiyi adapte etmekte için yarışmaya başlamıştır (Şenel ve Gençoğlu, 2003). Teknolojik gelişme 

olarak sadece teknolojiyi kullanma düzeyleri ile değil teknolojiyi üretme ilişkisi açısında da 

değerlendirmek gerekmektedir (Şad ve Arıbaş, 2010). Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın 

yayınladığı raporda Ülkelerin teknolojiyi kullanma ve üretme göstergeleri incelendiğinde ilk 3 sırada 

kalkınmış olan Norveç, İzlanda ve Avustralya ülkeleri yer almaktadır (HDR – (Human Development 

Report), 2007). Yaklaşık 1,5 milyon yıl önce Kenya da doğan teknoloji olgusu, “teknoloji okuryazarı 

kavramı” oluşmuştur. Teknoloji okuryazarlığı; teknolojiyi hayatına uyarlama, yön verebilme, 

değerlendirebilme ve içselleştirebilme yeteneğidir (Erdaş, Aksüt ve Aydın, 2015). Teknoloji 

okuryazarı bireyleri yetiştirmek amacıyla diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de teknoloji eğitimine 

önem verilmiştir (Şenel ve Gençoğlu, 2003). 

21. yüzyıldaki teknolojik gelişmeler ışığında gerçekleşen yenilikler eğitim–öğretim ortamında birçok 

eksiği gözler önüne sermiştir. Eğitim-öğretim ortamındaki eksiklikleri yapılandırmak amaçlı birçok 

ülke reform hareketlerini başlatmıştır. Avrupa ülkeleri ve ABD gibi ülkemizde de reform hareketleri 

başlatılmıştır. Ülkelerin temel amacı “bilim okuryazarı birey” yetiştirmek olmuştur (Kaya ve Yılmaz, 

2013). 
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ABD, İngiltere ve Fransa ülkelerinin öğretim programları incelendiğinde uzun süre önceden öğretim 

programlarına teknoloji eğitimini adapte ettikleri görülmüştür. Bu ülkeler de sadece teknoloji eğitimi 

veren okullar da yer almaktadır (Şad ve Arıbaş, 2010). İngiltere ülkesini incelediğimizde teknoloji 

eğitimi veren Kent teknoloji kolejleri (City technology colleges- CTCs) ve Sanat teknolojisi kent 

kolejleri (City colleges for the technology of the arts -CCTAs) nin olduğu görülmektedir (Şad ve 

Arıbaş, 2010). 

Ülkemizde teknoloji çalışmaları 2000’li yılların başıyla hız kazanmıştır. Türkiye eAvrupa+ Girişimine 

taraf olmuştur (Devlet Planlama Teşkilatı, 2006). Ülkemizde teknoloji entegrasyonunu daha detaylı 

olarak incelediğimizde en büyük çalışmanın 1998 ile 2007 yılları arasında süren Teknoloji Eğitim 

Projesi olduğu görülmüştür.  Bu projenin amacı dijital okuryazarlık seviyesini artırmak, teknolojik 

sınıfları oluşturmak ve personellerin bilgisayar kullanımını artırmaktır. Projenin devamı olarak ise 

2006 ile 2010 yılları arasında süren Bilgi Toplumu Stratejisi olmuştur. Bilgi Toplumu Stratejisi en 

büyük teknoloji entegrasyonu olan “Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH)” 

projesinin kapısını açmıştır (Devletli, 2021). 

Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi Projesi (FATİH), eğitimde teknoloji 

entegrasyonuna yönelik örnek gösterilecek büyük çaplı bir reform hareketidir (Kaya ve Yılayaz, 

2013). FATİH projesi ülkemizin eğitim alanında yaptığı en büyük yenilik olarak görülmektedir. 

FATİH projesinin temel amacı eğitim ve öğretim ortamlarında daha fazla duyu organına hitap etmek 

ve kalıcılığı arttırmaktır. FATİH projesi kapsamında 2011 ve 2012 yıllarında okullardaki pilot sınıflara 

etkileşimli tahtalar kurulmuş ve öğrencilere tablet bilgisayarlar verilmiştir. Öğretmenlerin bu proje 

kapsamındaki yeniliklere adaptasyonu amacıyla eğitimler verilmeye başlanmıştır (Güllüpınar vd., 

2013). FATİH projesinden sonra Eğitim Bilişim Ağı (EBA) kullanıma sunulmuştur (Şendurur ve 

Arslan, 2017). EBA, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilmiş eğitim 

platformudur. EBA’da haberler, videolar, görseller, ses, kitap, dergi, ders ve dokümanlar bölümü 

bulunmaktadır (Coşkunserçe ve İşçitürk, 2019). EBA’nın temel amacı eğitimdeki mevcut sınırlılıkları 

kaldırmak ve öğrenci başarısında artış yaratmaktır (Tartuk, 2022). 

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve bütün dünyayı hızlıca etkisi altına alan Covid-19 salgını 

nedeniyle eğitim ve öğretim sistemi aksaklığa uğramıştır. Salgından dolayı eğitimde değişiklikler ve 

yenilikler uygulanmıştır. EBA aracılığıyla sağlanan uzak eğitim, bizlere EBA’nın ne kadar önemli bir 

sistem olduğunu göstermiştir. EBA sadece bilgisayar ortamında değil EBA TV aracılığıyla televizyon 

ortamında da eğitim vermeye devam etmiştir (Tartuk, 2022). Millî Eğitim Bakanlığı TRT EBA 

yayınları, Türkiye Erişilebilirlik Yarışması'nda, "Erişilebilir Medya İçeriği Kategorisinde birinciliğe 

layık görülmüştür (http://www.meb.gov.tr/kullanici-dostu-ebaya-birincilik-odulu/haber/22850/tr). 

Bilişim teknolojisi araçlarının eğitim ve yaratıcılık gibi farklı alanlarda işlevsellik sağladığı 

görülmektedir (Tartuk, 2022). Teknoloji, eğitim ve öğretimin kalitesini arttırarak, soyut kavramları 

somutlaştırmaya ve görselleştirmeye yardımcı olarak öğretmenin işini hafifleterek kavramları 

öğrenciler için anlaşılır hale getirmek için kullanılmıştır (Özdemir, 2014). Öğrenciler de teknolojinin 

entegre edildiği sınıf ortamlarının daha esnek olduğunu ve bilgiye ulaşmanın ise daha hızlı olduğunu 

belirtmişlerdir (Hocanın ve Iscioglu, 2014). Teknoloji-toplum-çevre ile olan ilişkisine yönelik anlayışa 

ve psikomotor becerilere sahip olan fen okuryazarı bireylerin yetişmesi (MEB, 2013) hedeflenen fen 

eğitiminin, amacına ulaşabilmesi için teknolojiyi sınıflar etkin kullanılmasını zorunlu kılmaktadır. Fen 

bilimleri dersinde konu kapsamından uzaklaşmadan teknoloji entegrasyonu sürecinde çeşitli teknolojik 

araçlar kullanılabilmektedir. Teknolojik araçları ölçme değerlendirme, sınıf yönetimi, ters-yüz edilmiş 

sınıf teknolojileri, sınıf yönetimi ve sunum teknolojileri amaçlı yararlandığı gibi (örneğin Plickers, 

Kahoot, Socrative, Quizlet, Beyazpano), fen bilimleri dersi konularının öğretimine yönelik hazırlanmış 

simülasyon ortamları (PhET, Molecular Workbench, NetLogo), artırılmış gerçeklik araçları (Animal 

3D, Elements 4D), araştırma sorgulama ortamların da (APoME, Surge, WISE) kullanılmıştır (Namdar 

ve Küçük, 2018).  Ancak, en çok hangi teknolojinin fen eğitiminde kullanıldığını betimleyen 

çalışmalarının sayısı oldukça kısıtlıdır (Taş, Şener ve Yalçın, 2013; Demirci Güler ve Irmak, 2018; 

Devran, Öztay ve Tarkın Çelikkıran, 2021). Taş, Şener ve Yalçın (2013) 2005-2012 yılları arasında 

yapılan teknoloji destekli fen eğitimi araştırmalarının içerik analizini yapmışlardır. Demirci Güler ve 

Irmak (2018) ise 2005-2018 yılları arasında fen eğitiminde teknoloji kullanımı ile ilgili yapılmış 

http://www.meb.gov.tr/kullanici-dostu-ebaya-birincilik-odulu/haber/22850/tr
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makale ve tezlerin içerik analizini yapmıştır. Devran, Öztay ve Tarkın Çelikkıran (2021) ise 2013-

2020 yıllarında Türkiye’de fen eğitiminde teknoloji entegrasyonu üzerine öğretmenler ile yapılmış 

çalışmaların içerik analizini yapmıştır. Alan yazıları incelendiğinde teknoloji entegrasyonu ile ilgili 

yapılmış tezlerin bir sistematik derlemenin bulunmadığı belirlenmiştir. Bu çalışmada, 2011-2021 

yılları arasında fen eğitiminde teknoloji kullanımına ilişkin yapılan tezlerin sistematik derlemesinin 

yapılması amaçlanmaktadır. Çalışma kapsamında aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: 

Fen eğitiminde teknoloji kullanımına ilişkin yapılan tezlerin yayın türlerine göre dağılımı nasıldır? 

1. Fen eğitiminde teknoloji kullanımına ilişkin yapılan tezlerin yayın türüne göre dağılımı 

nasıldır? 

2. Fen eğitiminde teknoloji kullanımına ilişkin yapılan tezlerin yıllara göre dağılımı nasıldır? 

3. Fen eğitiminde teknoloji kullanımına ilişkin yapılan tezlerin araştırma yöntemlerine göre 

dağılımı nasıldır? 

4. Fen eğitiminde teknoloji kullanımına ilişkin yapılan tezlerin araştırma desenlerine göre 

dağılımı nasıldır? 

5. Fen eğitiminde teknoloji kullanımına ilişkin yapılan tezlerin veri toplama araçlarına göre 

dağılımı nasıldır? 

6. Fen eğitiminde teknoloji kullanımına ilişkin yapılan tezlerin yayınlandığı üniversiteye göre 

dağılımı nasıldır? 

7. Fen eğitiminde teknoloji kullanımına ilişkin yapılan tezlerin kullanılan değişkenlere göre 

dağılımı nasıldır? 

8. Fen eğitiminde teknoloji kullanımına ilişkin yapılan tezlerin çalışma grubuna göre dağılımı 

nasıldır?  

9. Fen eğitiminde teknoloji kullanımına ilişkin yapılan tezlerin konularına göre dağılımı nasıldır? 

 

YÖNTEM 

 Araştırma Yöntemi 

Bu çalışma fen eğitiminde teknoloji kullanıma yönelik bir sistematik derleme çalışmasıdır. Sistematik 

derleme, probleme çözüm oluşturmak veya araştırma sorusunda cevap bulmak için, o alanda yapılmış 

çalışmaların kriterlere göre detaylı bir şekilde taranarak, hangi çalışmaların araştırmaya dahil 

edileceği, çalışmacı ve uzman görüşüyle belirlenmesi, araştırmaya dahil edilen çalışmaların 

bulgularının sentez edilmesidir (Karaçam, 2013). Sistematik derleme çalışmalarında verileri 

literatürdeki çalışmalar yani dökümanlar oluşturmaktadır. Doküman incelemesi vb. çalışmalarda en 

önemli kriter araştırmacının neyi neden, niçin, nasıl ve nerede arayacağını bilmesi gerektiğidir 

(Sönmez ve Alacapınar, 2016). 

Sistematik derleme araştırmaları çoğunlukla sağlık alanında yaygın olarak kullanılmaktadır. Çünkü 

sağlık alanında yapılan araştırmalarda kanıta dayalı araştırmaların önem arz etmektedir. Ancak 

derleme çalışmaları analiz yönteminin güçlü taraflarını içermesi nedeniyle son yıllarda diğer 

disiplinler arasında da giderek yaygınlaşmaya başlamıştır. Bir başka ifadeyle, diğer disiplinlerde de bu 

yöntemin kullanıldığı bilimsel araştırmaların sayısında artış meydana gelmiştir (Nacakcı, Dalkıran ve 

Ece, 2016, s. 2369). 

Sistematik derleme çalışmalarının tercih edilmesinin nedenleri aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır 

(Hemingway ve Brereton, 2009; Moule ve Goodman, 2009; Akt., Karaçam, 2013, s.27):  

✔ Diğer araştırma yöntemlerine göre az düzeyde yanlılık içermektedir. 

✔ Literatür taraması sistematik bir yöntem ile yapıldığından dolayı kapsayıcılığı daha çoktur ve 

yenilenebilirdir.  
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✔ Literatür taraması için kullanılan teknikler araştırmada detaylı olarak yer verilir 

✔ Alan yazıları kullanılırken seçilecek kriterler detaylı olarak yer verilir. 

✔ Araştırmada kullanılacak çalışmalar kriterlere göre seçilir, 

✔ Araştırmaların verileri birleştirirken tüm detaya dikkat edilir 

✔ Araştırmacılar sistematik derlemeyi yenileyip sonuçlarını kontrol edebilirler 

Sistematik derleme yöntemi bazı özelliklerinden dolayı genel derlemeden farklıdır. Genel derleme, 

kriterler olmadan, sistematik bir yol izlenmeden genellikle araştırmacının kuramları açıklamak için 

kullanılmaktadır. Sistematik derleme ise kriterlerin öncülüğünde sistematik bir yol izlenerek yapılan 

araştırma yöntemidir. Sistematik derlemede araştırma soruları detaylı olarak belirtilmiş ve protokoller 

ışığında kullanılan yöntemin detaylı olarak tanımlanması ile genel derlemeye göre cazip hale 

gelmektedir. Sistematik derlemenin en önemli özelliği ize bulgularının tekrarlanabilirliğidir (Ulum, 

2021). “Teknoloji Kullanımı” ve “Fen Eğitimi” konusunda ulusal düzeyde yayımlanan yüksek lisans 

ve doktora tezlerini incelemek, araştırmayı belli bir sistem içerisinde ve çalışmayı amaca kontrollü bir 

şekilde ilerletebilmek amacıyla bütüncül bir inceleme imkanı sunan araştırma yöntemlerinden biri 

olan, sistematik derleme deseni tercih edilmiştir. Araştırmada uygulanan sistematik derleme yöntemi 

PRISMA protokolüne uygun olarak yürütülmüştür. PRISMA protokolüne göre uygulanan adımlar 

Şekil 1’de belirtilmiştir. 
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Şekil 1.1 PRISMA protokolüne uygun hazırlanan çalışma adımlar 

Verilerin Toplanması  

Nitel yöntem kullanılan araştırmalarda üç veri toplama yöntemi vardır. Bunlar: görüşme, gözlem ve 

doküman incelemesidir. Araştırma kapsamında incelenen konuyla ilgili olgu ve olaylarla ilgili bilgileri 

içeren belgelerin analiz edilmesiyle veri elde edilmesine doküman incelemesi denilmektedir. Nitel 

araştırmalarda gözlem ve görüşme yapmaya gerek kalmadan verilere belge inceleme yoluyla da 

ulaşılabilir (Karataş, 2015).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Araştırmanın soruları ve alt problemleri belirlendi. 

Yök ulusal tez merkezi veri tabanından 200 adet 

yüksek lisans ve doktora tezine ulaşılmıştır 

Ulaşılan 200 adet tezlerin araştırmaya dahil edilmesi 

veri toplama sürecinde ayrıntılı olarak belirtilmiştir. 

Dahil edilme kriterleri kapsamında araştırmaya 105 tez 

dahil edilmiştir. 

105 tezi yıllara göre ayırtılmıştır. 

Yıllara göre ayırtılan tezler bilgisayarın yerel disk d 

depolama alanında depolanmıştır. 

Verilere alt problemlere göre içerik analizi 

uygulanmıştır 

Ulaşılan bulgular, sonuç ve tartışma başlığında 

sunulmuştur. 

1. Araştırma problemi hazırlama 

2. Literatür tarama 

3. Dahil edilme kriterlerinin belirlenmesi 

4. Dahil edilme kriterlerinin uygulanması 

5. Dahil edilen tezlerin düzenlenmesi 

6. Verilerin toplanması 

7. Verilerin analiz edilmesi 

8. Sonuçların sunulması 
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Bu çalışmada doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Doküman incelenmesi için YÖK Ulusal 

Tez Merkezi veri tabanı taranmıştır. Veri tabanı aşağıda sıralanmış anabilim dalı ve bilim dalına göre 

taranmıştır: 

● Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı  

● Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı  

● Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim   Dalı  

● Fen Bilgisi Öğretmenliği Bilim Dalı  

● İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı   

● Fen Bilgisi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı  

● Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı  

● Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı  

● Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Anabilim Dalı  

● İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı  

● İlköğretim Fen ve Matematik Alanları Ana Bilim Dalı  

Tezlerin araştırmaya dahil edilme kriteri şu şekildedir: 

✔ 2011 ile 2021 yılları arasında yayınlamış olması 

✔ Fen eğitiminde teknoloji kullanımı konulu olması 

✔ Kriterdeki anabilim dalı ve bilim dalında yayınlanmış olması 

Bu çalışmada Y Ulusal Tez Merkezi’nde yayımlanan 2011 ile 2021 yılları arasında Fen Eğitiminde 

Teknoloji Kullanıma ilişkin yayınlanmış 105 doktora ve yüksek lisans tezi incelenmiştir.  Elde edilen 

verilere göre 95 yüksek lisans tezi ve 10 doktora tezidir. 

Veri Analizi 

Bu çalışmada veriler nitel araştırma yöntemlerinde kullanılan analiz yöntemlerinden biri olan “içerik 

analiz” yöntemi kullanılmıştır. İçerik analizi yönteminin amacı, büyük miktardaki verileri analiz etmek 

için verileri kodlayarak, kategorilere göre ayırarak anlamlandırmaktır (Fraenkel, Wallen ve Hyun, 

2012).  

Araştırmada tespit edilmiş 105 çalışma üzerinde içerik analizi yapılmıştır. Elde edilen çalışmalar; 

araştırma türü, yılı, konusu, araştırma yöntemi, araştırma deseni, veri toplama aracı, çalışma grubu ve 

değişkenlere göre incelenerek içerik analizi ile çözümlenmiştir. Çalışma derleme türünde olduğu için 

etik kurul izni alınmamıştır. 

Bu çalışmadaki bulgular, kullanma sıklığı (n) ve yüzdelik oranla (%) belirtilmiştir. Ulaşılan tüm tezler 

üzerinde durulan veriler uygun olarak grafik haline getirilmiştir.  

BULGULAR 

Bu araştırma, Türkiye’de fen eğitiminde teknoloji kullanımı ile ilişki yapılan tezleri belirli ölçütlere 

göre inceleyerek genel eğilimleri belirlemeyi amaçlamıştır. YÖK ulusal tez veri tabanı taraması 

sonucunda 105 teze ulaşılmıştır. Tezleri yıllara, yayın türüne, çalışma grubuna, konusuna, yayınlandığı 

üniversiteye, veri toplama araçlarına, değişkenlerine, araştırma desenine ve araştırma yöntemine göre 

incelenerek analiz edilmiştir. İncelenen tezlerin analiz sonucunda aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır 
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Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular 

Bu araştırmanın birinci alt problemi “Fen eğitiminde teknoloji kullanımına ilişkin yapılan tezlerin 

yayın türlerine göre dağılımı nasıldır?” şeklindedir. Birinci alt probleme ilişkin sonuçlar Şekil 3.1’de 

sunulmuştur. 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Şekil 3.1 Fen eğitiminde teknoloji kullanımına ilişkin yapılan tezlerin yayın türlerine göre dağılımı  

Bu araştırmanın birinci alt problemi “Fen eğitiminde teknoloji kullanımına ilişkin yapılan tezlerin 

yayın türlerine göre dağılımı nasıldır?” şeklindedir. Birinci alt problem için yapılan içerik analiz 

sonucunda 95 yüksek lisans tezi, 10 doktora tezi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. En fazla oranda (%90) 

yüksek lisans tezlerinde en az oranda (%10) doktora tezlerinde teknoloji kullanımı ile ilgili çalışıldığı 

sonucuna ulaşılmıştır. Demirci Güler ve Irmak (2018), yaptığı çalışmada incelediği 111 çalışmanın 

sadece %41,44 ‘nün YÖK ulusal tez veri tabanında olduğu sonucuna ulaşmıştır.  Bu çalışmanın bizim 

çalışmamıza olan benzerliğine göre YÖK ulusal tez veri tabanındaki tezlerde Fen eğitiminde teknoloji 

kullanımı ile ilgili az sayıda tezlerin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yüksek lisans ve doktora tezlerinde 

araştırmacıların Fen eğitimi alanında teknoloji ile ilgili çalışmaktan uzak durdukları yorumu 

yapılabilir. 

 

İkinci Alt Probleme İlişkin Bulgular 

Bu araştırmanın ikinci alt problemi “Fen eğitiminde teknoloji kullanımına ilişkin yapılan tezlerin 

yıllara göre dağılımı nasıldır?” şeklindedir. İkinci alt probleme ilişkin sonuçlar Şekil 3.2’de 

sunulmuştur. 
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Şekil 3.2 Fen eğitiminde teknoloji kullanımına ilişkin yapılan tezlerin yıllara göre dağılımı 

 

Bu araştırmanın ikinci alt problemi “Fen eğitiminde teknoloji kullanımına ilişkin yapılan tezlerin 

yıllara göre dağılımı nasıldır?” şeklindedir. İkinci alt problem için yapılan içerik analizi sonucunda 

Fen eğitimi alanında yapılan tezlerin teknoloji kullanımı ile ilgili olanların en fazla 2019 (%34,29, 

n=36) yılında olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 2019 yılından sonra 2.sırada %16,19 (n=17) ile 2020 yılı 

olduğu görülmektedir. Fen eğitimi alanında yapılan tezlerin teknoloji kullanımı ile ilgili olanların en 

az 2021 (%0,95) yılında olduğu tespit edilmiştir. Demirci Güler ve Irmak (2018), yaptığı çalışma 

sonucunda son yıllarda bir artış olduğu ve her yıl teknoloji konulu çalışmalara yer verildiği sonucuna 

ulaşmıştır. Devran vd. (2021), yaptığı çalışma sonucunda en çok çalışmanın 2017 ile 2019 yılları 

arasında olduğu sonucuna ulaşmıştır.  

Yaptığımız inceleme ve yapılan diğer çalışmalarda göz önünde bulundurulduğunda en fazla 2019 

yılında Fen eğitiminde teknoloji konulu tezlerin yer aldığı sonucuna ulaşılabilir. Her yıl mutlaka Fen 

eğitiminde teknoloji konulu çalışmaların olduğu yorumunu yapılabiliriz. 

 

Üçüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular 

Bu araştırmanın üçüncü alt problemi “Fen eğitiminde teknoloji kullanımına ilişkin yapılan tezlerin 

araştırma yöntemlerine göre dağılımı nasıldır?” şeklindedir. Üçüncü alt probleme ilişkin sonuçlar 

Şekil 3.3’te sunulmuştur. 
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Şekil 3.3 Fen eğitiminde teknoloji kullanımına ilişkin yapılan tezlerin araştırma yöntemine göre 

dağılımı 

Bu araştırmanın üçüncü alt problemi “Fen eğitiminde teknoloji kullanımına ilişkin yapılan tezlerin 

araştırma yöntemlerine göre dağılımı nasıldır?” şeklindedir. Yapılan incelemeler sonucunda tezlerde 

en fazla oranda nicel yöntem (%61, n=64) en az oranda ise nitel yöntemin (%8, n=8) kullanıldığı 

görülmüştür. Demirci Güler ve Irmak (2018), yaptığı çalışma sonucunda en fazla nicel yöntemin 

kullanıldığı sonucuna ulaşmıştır.  Demirci Güler ve Irmak (2018) yaptığı çalışma bu çalışma ile benzer 

sonuçlara ulaştığını göstermektedir.  Devran vd. (2021) yaptığı çalışmanın sonucu bu çalışma ile 

farklılık göstermektedir. Son yıllarda yapılan uluslararası bilimsel araştırmaların yöntemsel olarak 

nitel ve karma yöntemlere yöneldiği bir dönemde (Güneş, 2018), ulusal düzeyde yapılan bilimsel 

araştırmalarda, uluslararası yöntemsel eğilimin dışında olduğu söylenebilir. 

Dördüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular 

Bu araştırmanın dördüncü alt problemi “Fen eğitiminde teknoloji kullanımına ilişkin yapılan tezlerin 

araştırma desenlerine göre dağılımı nasıldır?” şeklindedir. Dördüncü alt probleme ilişkin sonuçlar 

Şekil 3.4’te sunulmuştur. 

 

Şekil 3.4 Fen eğitiminde teknoloji kullanımına ilişkin yapılan tezlerin araştırma desenlerine göre 

dağılımı 
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Bu araştırmanın dördüncü alt problemi “Fen eğitiminde teknoloji kullanımına ilişkin yapılan tezlerin 

araştırma desenlerine göre dağılımı nasıldır?” şeklindedir. Yapılan incelemeler sonucunda Fen 

eğitiminde teknoloji kullanımına ilişkin hazırlanan tezlerde en fazla oranda yarı deneysel desen 

(%70,48, n=74) kullanıldığı tespit edilmiştir. Yarı deneysel desen den sonra 2. Sırada betimsel tarama 

desenin (%6,67, n=7) kullanılmıştır. Fen eğitiminde teknoloji kullanımına ilişkin hazırlanan tezlerde 

en az ise %1,90 ile meta-analiz deseninin kullanıldığı tespit edilmiştir. 

Demirci Güler ve Irmak (2018), yaptığı araştırma sonucunda en fazla deneysel desenlerin kullanıldığı 

sonucuna ulaşmıştır. Demirci Güler ve Irmak (2018) yaptığı çalışmada bu çalışmayla benzerlik 

göstermektedir. Literatür hizmet içi ve hizmet öncesi öğretmenlerin TPAB ve/veya sınıf içi 

uygulamalarının gelişimleri araştırılırken daha çok nicel araştırma yöntemleri kullanılarak anketlerden 

elde edilen veriler kullanıldığı, nitel veriler ile yeterince desteklenmediği görülmüştür (Kılıç vd. 2019; 

Timur, 2011). Devran vd. (2021) yaptığı çalışmanın sonucu bu çalışma ile farklılık göstermektedir.  

Araştırmacıların kullandıkları yöntem sahip oldukları bilgi ve deneyim ile sınırlıdır. Nitel yöntemin 

diğer iki yönteme göre daha az kullanılma nedeni bu yöntemin araştırmacı taraflarında daha bilinmesi 

olabilir. Bundan dolayı araştırmalarda daha çok nicel araştırma yönteminin kullanıldığı desenlerin 

seçildiği görülmüştür. 

Beşinci Alt Probleme İlişkin Bulgular 

Bu araştırmanın beşinci alt problemi “Fen eğitiminde teknoloji kullanımına ilişkin yapılan tezlerin veri 

toplama araçlarına göre dağılımı nasıldır?” şeklindedir. Beşinci alt probleme ilişkin sonuçlar Şekil 

3.5’te sunulmuştur. 

 

Şekil 3.5 Fen eğitiminde teknoloji kullanımına ilişkin yapılan tezlerin veri toplama araçlarına göre 

dağılımı 

Bu araştırmanın beşinci alt problemi “Fen eğitiminde teknoloji kullanımına ilişkin yapılan tezlerin veri 

toplama araçlarına göre dağılımı nasıldır?” şeklindedir. Yapılan incelemeler sonucunda Fen eğitiminde 

teknoloji kullanımına ilişkin yapılan tezlerde veri toplama aracı olarak en fazla (%58,10, n=61) başarı 

testleri kullanıldığı ve başarı testlerinden sonra 2.sırada tutum ölçeği (%37,14, n=39) kullanıldığına 

ulaşılmıştır. Fen eğitiminde teknoloji kullanımına ilişkin hazırlanan tezlerde en az %0,95 ile envanter, 

veri tabanı, uygulama ve öğretim programı veri toplama araçlarının kullanıldığı tespit edilmiştir. 

Demirci Güler ve Irmak (2018), yaptığı araştırma sonucunda veri toplama aracı olarak en fazla başarı 

testinin kullanıldığı sonucuna ulaşmıştır. Demirci Güler ve Irmak (2018) yaptığı çalışmada bu 

çalışmayla benzerlik göstermektedir. Devran vd. (2021) yaptığı çalışmanın sonucu bu çalışma ile 

farklılık göstermektedir.  
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Altıncı Alt Probleme İlişkin Bulgular 

Bu araştırmanın altıncı alt problemi “Fen eğitiminde teknoloji kullanımına ilişkin yapılan tezlerin 

yayınlandığı üniversiteye göre dağılımı nasıldır?” şeklindedir. Altıncı alt probleme ilişkin sonuçlar 

Şekil 3.6’da sunulmuştur. 

 

Şekil 3.6 Fen eğitiminde teknoloji kullanımına ilişkin yapılan tezlerin yayınlandığı üniversiteye göre 

dağılımı 

Bu araştırmanın altıncı alt problemi “Fen eğitiminde teknoloji kullanımına ilişkin yapılan tezlerin 

yayınlandığı üniversiteye göre dağılımı nasıldır?” şeklindedir. Yapılan incelemeler sonucunda Fen 

eğitiminde teknoloji kullanımına ilişkin yapılan tezlerin en fazla oranda Gazi Üniversitesi’nde (%8,57, 

n=9) yayınlandığı ve Gazi Üniversitesi’nden sonra 2.sırada Atatürk Üniversitesi (%5,71, n=6) yer 

aldığı en az oranda ise (%0,95) Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Bülent 

Ecevit Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, İstanbul Aydın 

Üniversitesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü Üniversitesi, 

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Recep Tayyip Üniversitesi, Tokat 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Trabzon Üniversitesi, Uşak Üniversitesi, Kırşehir Ahi Evran 

Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Alan yazını taradığımızda çalışmaların yayınlandığı üniversiteleri inceleyen araştırmalara 

ulaşılamamıştır. 

 

Yedinci Alt Probleme İlişkin Bulgular 

Bu araştırmanın yedinci alt problemi “Fen eğitiminde teknoloji kullanımına ilişkin yapılan tezlerin 

kullanılan değişkenlere göre dağılımı nasıldır?” şeklindedir. Yedinci alt probleme ilişkin sonuçlar 

Şekil 3.7’de sunulmuştur. 
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Şekil 3.7 Fen eğitiminde teknoloji kullanımına ilişkin yapılan tezlerin kullanılan değişkenlere dağılımı 

Bu araştırmanın yedinci alt problemi “Fen eğitiminde teknoloji kullanımına ilişkin yapılan tezlerin 

kullanılan değişkenlere göre dağılımı nasıldır?” şeklindedir. Yapılan incelemeler sonucunda Fen 

eğitiminde teknoloji kullanımına ilişkin yapılan tezlerde en fazla oranda başarı (%39,26, n=64) 

değişkeni ve başarı değişkeninden sonra 2.sırada ise tutum (%23,93, n=39) değişkeni kullanıldığı en 

az oranda ise %0,61 ile 3d yazıcı kullanımı değişkeninin kullanıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Başarı 

değişkenin en fazla oranda kullanılmasının nedeni olarak daha deneysel yöntemin kullanılmışı ve 

başarının ölçülmesinin diğer değişkenlere kolay olması olabilir. Alan yazını taradığımızda 

çalışmalarda kullanılan değişkenleri inceleyen araştırmalara ulaşılamamıştır. 

 

Sekizinci Alt Probleme İlişkin Bulgular 

Bu araştırmanın sekizinci alt problemi “Fen eğitiminde teknoloji kullanımına ilişkin yapılan tezlerin 

çalışma grubuna göre dağılımı nasıldır?” şeklindedir. Sekizinci alt probleme ilişkin sonuçlar Şekil 

3.8’de sunulmuştur. 

 

Şekil 3.8 Fen eğitiminde teknoloji kullanımına ilişkin yapılan tezlerin çalışma grubuna göre dağılımı 

Bu araştırmanın sekizinci alt problemi “Fen eğitiminde teknoloji kullanımına ilişkin yapılan tezlerin 

çalışma grubuna göre dağılımı nasıldır?” şeklindedir. Yapılan incelemeler sonucunda Fen eğitiminde 

39.26%

23.93%

11.04%

6.13%
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teknoloji kullanımına ilişkin yapılan tezlerde en fazla oranda öğrenci (%78,10, n=82) çalışma grubu ve 

öğrenci çalışma grubundan sonra 2. Sırada öğretmen adayı (%13,33, n =14), en az ise %0,95 ile mobil 

uygulama ve çalışma, çalışma gruplarının yer aldığı sonucuna ulaşılmıştır. Demirci Güler ve Irmak 

(2018), yaptığı araştırma sonucunda çalışma grubu olarak en fazla öğrencilerin ve adaylarının 

kullanıldığı sonucuna ulaşmıştır. Demirci Güler ve Irmak (2018) yaptığı çalışmada bu çalışmayla 

benzerlik göstermektedir. Devran vd. (2021) yaptığı çalışmada sadece öğretmenlerin yer aldığı 

çalışmaları incelemiştir.  

Çalışmalarda öğrencilerin en fazla kullanılmasını, çalışmaların daha okullarda deneysel olarak 

uygulanmasına bağlayabiliriz. Bundan dolayı öğrencilerle yapılan çalışmaların fen eğitiminde 

teknolojinin kullanılmasına, geliştirilmesine ve değerlendirilmesine yön vereceği düşünülmektedir 

(Demirci Güler ve Irmak, 2018) 

Dokuzuncu Alt Probleme İlişkin Bulgular 

Bu araştırmanın dokuzuncu alt problemi “Fen eğitiminde teknoloji kullanımına ilişkin yapılan tezlerin 

konularına göre dağılımı nasıldır?” şeklindedir. Dokuzuncu alt probleme ilişkin Sonuçlar Şekil 3.9’de 

sunulmuştur. 

 

Şekil 3.9 Fen eğitiminde teknoloji kullanımına ilişkin yapılan tezlerin konularına göre dağılımı 

Bu araştırmanın dokuzuncu alt problemi “Fen eğitiminde teknoloji kullanımına ilişkin yapılan tezlerin 

konularına göre dağılımı nasıldır?” şeklindedir. Yapılan incelemeler sonucunda Fen eğitiminde 

teknoloji kullanımına ilişkin yapılan tezlerde en fazla oranda animasyon (%12,38, n=13) konusuyla 

çalışıldığı ve Animasyon konusundan sonra 2.sırada ise Akıllı tahta/akıllı tahta kullanımı (%8,57, n=9) 

yer almaktadır. Fen eğitiminde teknoloji kullanımına ilişkin yapılan tezlerde en az oranda (%0,95) 3d 

yazıcı, Algodoo, Bilişim teknolojileri, Bilgisayar destekli zihin haritası, Biltemm uygulamaları, 

Hologram, Eğitsel film, Yazılım, Scratch programlama dili, Tablet kullanımı, Web tabanlı uzaktan 

eğitim, Webquest, Teknoloji destekli rehberlik uygulamaları ve Yapay sinir ağları konularının olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. 

 İncelemeler sonucunda daha çok bilgisayarın kullanıldığı teknolojilerin daha çok kullanıldığı 

görülmüştür. Demirci Güler ve Irmak (2018) yaptığı çalışmada bu çalışmayla benzerlik 

göstermektedir. Literatür incelendiğinde bilgisayarın kullanıldığı öğretimlerde öğrencilerin akademik 

başarısında olumlu bir etki olduğuna rastlanılmamıştır (Akçay vd., 2005; Akçay vd., 2008; Akgün, 

2005; Barani, 2014; Demirer, 2006 ve Fidan, 2012) 

Genel tabloya baktığımızda çoğunlukla nicel yöntem kullanılarak teknolojinin katılımcı üzerindeki 

etkisi incelenmiştir. Eğitim alanında yapılan çalışmaların çoğu da tarama ve deneysel desenleri 

kullanarak etkiyi incelemektedir. Nicel yöntemlerde kullanılan ölçme araçlarının nitel yöntemlerde 

kullanılan ölçme araçlarına göre daha kolay ve hızlı elde edilebilir ve çözümlenebilir olması, 

katılımcılardan veri elde etmenin kolaylığı gibi etkenlerden dolayı kaynaklanıyor olabilir.  
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FATİH projesinin ülkemizde uygulanmasından sonra okulların teknolojik araçlarla donatılmasından 

sonra Fen eğitiminde teknolojinin entegrasyonunda artış olduğu görülmektedir. Bulgularda da 

görüldüğü üzere en çok 2019 yılında çalışmalarda teknoloji kullanımı ile ilgili artış olmuştur.                               

Öneriler 

Bu araştırmanın sonuçları neticesinde fen eğitiminde teknoloji kullanımına yönelik öneriler aşağıdaki 

gibi getirilebilir: 

● Daha uzun yılların alındığı ve uluslararası veri tabanların tarandığı çalışmalar 

gerçekleştirilebilir 

● Fen eğitiminde teknoloji kullanımını konu alan makalelerinde sistematik derlemesi 

gerçekleştirilebilir. 

● Tezlerde daha çok nicel araştırma yöntemlerinin kullanıldığı görülmüştür. Yeni oluşturulacak 

tezlerde nitel araştırma yönteminin kullanımına dikkat edilmelidir. 

● Fen eğitiminde teknoloji kullanımı ile ilgili doktora tezi az sayıdadır. Doktora tezlerinde ilgili 

konuyla ilgili yapılabilir. 

● Bulgular incelendiğinde çalışma grubu olarak daha çok öğrenciler seçilmiştir.  Öğrencilerin 

dışında farklı çalışma gruplarıyla çalışma yapılabilir. 
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Araştırma sorgulamaya dayalı öğrenimin amacı öğrencilerin gözlem yapma, veri toplama, tahmin 

yapma, açıklamaları test etme, bulguları yorumlama gibi araştırma, sorgulama ve süreç becerilerini 

kullanım düzeylerini geliştirmelerini sağlamaktır. Araştırma sorgulamaya dayalı öğrenme sınıfın 

koşullarına, öğrencilerin bilgi ve beceri seviyelerine göre farklılık göstermektedir. Araştırma 

Sorgulamaya dayalı öğrenimin öğrencilere fen içeriklerinde yüksek düzeyde başarı elde etmelerini 

sağlaması ve yaşamları boyunca ihtiyaç duyacakları becerileri geliştirmeleri için fırsatlar vermesi ve 

öğrenciler gruplara aktif olarak katılmalarını ve sorunlarını çözmek için kaynaklarını başkalarıyla 

paylaşmalarını sağlar. Bu çalışmanın amacı 2010-2021 yılları arasında fen bilimleri alanında araştırma 

sorgulamaya dayalı öğrenimin kullanıldığı yüksek lisans ve doktora tezlerini incelemektir. 

Araştırmada kullanılan tezler YÖKTEZ veri tabanından elde edilen 29 lisansüstü tez ile 

sınırlandırılmıştır. Araştırmada doküman analizi yöntemi ve veri toplama aracı olarak tez 

değerlendirme formu kullanılmıştır. Tez değerlendirme formunda lisansüstü tezlerin yüksek lisans ve 

doktora tez sayısı, yıllara göre dağılımı, çalışma grubu dağılımı, öğrenciler ve öğretmenler için 

incelenen bağımlı değişkenler, kullandıkları veri toplama araçları, kullanılan yöntem ve modeller, 

kullanılan ölçekler, konu alanların dağılımı ve anahtar kelimelerin dağılımı açısından neler olduğuna 

dair veriler yüzde ve frekans hesaplanarak tablolar ve grafikler halinde sunulmuştur. Araştırmada 

konuya ilişkin en çok yüksek lisans tezinin yazıldığı, kullanılan yöntem olarak deneysel yöntemin 

uygulandığı ve bağımsız değişkeni araştırma sorgulamaya dayalı öğrenim olarak ele aldığımızda 

bağımlı değişkenler en çok akademik başarı ve fen bilimleri dersine karşı tutum değişkeni kullanıldığı 

belirlenmiştir. Araştırma sorgulamaya dayalı öğrenim konusunda yeni yapılacak araştırmalarda 

bağımlı değişken olarak fen bilimleri dersine yönelik tutumları, akademik başarıları ve bilimsel süreç 

becerileri dışında farklı değişkenler incelenebilir. Fen öğretiminde araştırma sorgulamaya dayalı 

öğrenmeye dönük çalışma yapacak araştırmacılara yol gösterici olacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Araştırma sorgulamaya dayalı öğrenim, Doküman analizi, Fen eğitimi, 

Lisansüstü tezler 
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The purpose of inquiry-based learning is to enable students to develop their level of use of research, 

inquiry and process skills such as making observations, collecting data, making predictions, testing 

explanations, and interpreting findings. Inquiry-based learning differs according to the conditions of 

the classroom and the knowledge and skill levels of the students. Inquiry-based learning enables 

students to achieve high levels of achievement in science content and provides opportunities to 

develop skills they will need throughout their lives, and enables students to actively participate in 

groups and share resources with others to solve their problems. The aim of this study is to examine the 

master's and doctoral theses in which research inquiry based learning was used in the field of science 

between 2010-2021. The theses used in the research are limited to 29 graduate theses obtained from 

YÖKTEZ database. In the research, document analysis method and thesis evaluation form were used 

as data collection tool. In the thesis evaluation form, the number of graduate theses, the distribution by 

years, the distribution of the study group, the dependent variables examined for the students and 

teachers, the data collection tools they use, the methods and models used, the scales used, the 

distribution of the subject areas and the distribution of the keywords. data were presented in tables and 

graphs, and the findings were interpreted. In the study, it was determined that the most common 

master's thesis was written, the experimental method was used as the method used, and when we 

considered the independent variable research inquiry-based learning, the dependent variables were 

determined to be the variable of academic achievement and attitude towards the science course. 

Different variables other than attitudes towards science course, academic achievements and scientific 

process skills can be examined as dependent variables in new researches on inquiry-based learning 

based on the data. It is thought that it will be a guide for researchers who will work on inquiry-based 

learning in science teaching. 

Keywords: Research inquiry-based learning, postgraduate theses, document analysis, science 

education 

 

Giriş 

Çağımızda yüksek bir ivme ile ilerleme gösteren teknolojik gelişimler hayatımıza önemli şekilde yön 

vermektedir. Bu hızlı değişimlerin etkisi ile fen eğitimi de değişime uğramaktadır (Çelik, 2012). Bu 

değişimlerle birlikte araştıran, sorgulayan, eleştirel düşünen, problem çözebilen, bilgi üretebilen, 

bilgiyi kullanabilen, iletişim becerilerine sahip, empati yapabilen, topluma ve kültüre katkı 

sağlayabilen bireylerin yetişmesi önem arz etmektedir (Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 2018). Okulda 

öğrenilen bilgilerin öğrencilerin ilgisini çekecek nitelikte, günlük hayatta kullanabilir ve kalıcı olması 

beklenmektedir (Dewey, 1910). Öğrenilen bilgileri hayata aktarabilen bireyler toplumun ve kültürün 

gelişmesine katkı sağlar. Bu yeterliliklere ulaşmak için bireylerin merak, araştırma ve sorgulama 

duygularını her zaman canlı tutması gerekmektedir (Akkaya, 2019). 

Araştırma sorgulamaya dayalı öğrenimin amacı öğrencilerin gözlem yapma, veri toplama, tahmin 

yapma, açıklamaları test etme, bulguları yorumlama gibi araştırma, sorgulama ve süreç becerilerini 

kullanım düzeylerini geliştirmelerini sağlamaktır (Çamlıbel, 2018). Araştırma sorgulamaya dayalı 

öğrenme sınıfın koşullarına, öğrencilerin bilgi ve beceri seviyelerine göre farklılık göstermektedir 

(Ebren-Ozan & Karamustafaoğlu, 2020). Alan yazında araştırma sorgulamaya dayalı öğrenme için üç 

farklı uygulama yöntemi ifade edilmiştir, bunlar: yapılandırılmış öğrenim, rehberli öğrenim ve açık 

araştırma sorgulama dayalı öğrenim yaklaşımıdır (Colburn, 2000; Spaulding, 2002).  John Dewey’e 

göre araştırma sorgulamaya dayalı öğrenim, kanıt, tahmin etme, neden-sonuç ve genelleme yapmaya 

dayanmaktadır (Mutlu, 2015). Fen dersleri de doğası gereği araştırma sorgulamaya dayalı öğrenimden 

yararlanılabilecek derslerdendir. Bilimsel süreç becerileri, araştırma sorgulamaya dayalı öğrenmede 

gerekli becerilerdir (Tan & Temiz, 2003). Araştırma sorgulamaya dayalı öğrenim sadece öğretmenin 

verdiği bilgilerle sınırlı kalmayıp öğrencilerin doğrudan katıldığı etkinliklerle yaparak ve yaşayarak 

öğrenmesini sağlar (Akkaya, 2019). Araştırma sorgulamaya dayalı öğrenim öğrencilerin bilim 

insanları gibi düşünmelerini sağlar ve bilimsel süreç becerilerini kullanarak fen kavramlarında bilimsel 

yöntemleri uygulama şansını artırır (Tatar, 2006; Dewey, 1910). Bunun yanında öğrencilerin üst düzey 

düşünme becerilerini ve öğrenme yetkinliklerini kolaylaştırmak için araştırma yapmalarını sağlar 
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(MEB, 2018). Fen bilimleri öğretmenlerinin sınıflarda yapacakları etkinliklerin veya çalışmalarının 

2013 yılı Fen Bilimleri dersi öğretim programı araştırma sorgulamaya dayalı öğrenmeye dayalı 

hazırlamalarını ve yapmalarını tavsiye etmektedir (Bostan-Sarıoğlu, Can  & Gedik, 2016). Dünyada 

eğitim alanında başarılı ülkelerden olan Finlandiya eğitim modelinde araştırma sorgulamaya dayalı bir 

yaklaşım kullanmaktadır (Puustinen, Säntti, Koski  & Tammi, 2018). Araştıran sorgulayan bireylerin 

yetiştirilmesi için fen eğitiminde yeni yollara başvurulmuş ve fen öğretim programı güncellenmiştir 

(Şaşmaz-Ören  & Sarı, 2017). Bu güncellemelerle birlikte fen bilimleri öğretim programında 

yapılandırmacı yaklaşım ile birlikte araştırma sorgulamaya dayalı öğreniminde önemi artmıştır (Avcı, 

2019). Araştırma sorgulamaya dayalı öğrenimin kullanıldığı derslerde öğrencinin motivasyonu ve 

başarısı artmaktadır (Johnson, Kahle  & Fargo, 2007; Kaya ve Yılmaz, 2016). Bunun yanında tutum 

ve becerileri gelişmesi beklenen öğrencilerin, öğretmenleri tarafından cesaretlendirmek için 

araştırmaya sorgulamaya dayalı öğrenim anahtar role sahiptir (Colburn, 2000). Etkinlik 

tasarlanmasının öğrenciler için yararlı olduğu öğretmenler tarafından da bilinmektedir (Wajeman, 

2009). Malzeme eksikliği, sınıf yönetiminin zorluğu, zaman ve program yetersizliği araştırma 

sorgulamaya dayalı öğrenimin uygulanmasını zorlaştırmaktadır (Staer, Goodrum  & Hackling, 1998). 

Öğrenciler araştırma sorgulamaya dayalı öğrenim ile yapılan fen derslerinde sadece fen konularını 

değil, bunun yanında hayatlarında kullanabilmeleri için mantıksal düşünme, sorular sorma, cevapları 

araştırma ve günlük problemleri çözme gibi becerileri de geliştirir, gerekli olan bilgiye karar verir ve 

belirledikleri bilgiye nasıl ulaşacakları konusunda araştırma sorgulama yaparak bireysel ve özgün 

öğrenmeler geliştirebilirler (Tatar  & Kuru, 2009; Germann, 1994). Bireyler karar vermede akademik 

bilgi dışında kültürel yapı ve inanç sistemleri etkisi altındadır, çünkü eğitim alanlarında yanlış 

yapılmış düzenlemelerin sonucunda problem karşısında çözüm bulamamaktadır (Lee  & Songer, 

2003). Araştırma sorgulamaya dayalı öğrenim fen bilimlerinde başarı düzeyini artırdığından (Wilson, 

Taylor, Kowalski, Susan  & Carlson, 2010), öğrencilerin kendi aralarında iletişim seviyesini, problem 

çözme becerisini (Wood, 2003), olumlu tutumlarını, (Acar-Sesen  & Tarhan, 2013),  bireysel ilgilerini 

ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirdiğinden (Archer-Kuhn, Lee, Finnessey  & Liu, 2020), 

özgürce seçim yapmalarına ve karar vermelerine olanak tanıdığından (MacKinnon, 2017), okul içi ve 

okul dışı ortamlarda araştırma sorgulamaya dayalı öğrenimin etkililiğini konu alan çalışmaların sayısı 

artmaktadır (Taş, Başoğlu, Sarıgöl  & Güler, 2019).  

Taş, Başoğlu, Sarıgöl ve Güler, (2019) tarafından yapılan 2008-2018 yıllarını kapsayan araştırmada 

konuya ilişkin araştırmaların yayın türüne göre dağılımı, yayın türü ve yıllara göre dağılımı, araştırma 

yöntemlerine göre dağılımı, araştırmaların yayın türü ve araştırma yönteminin yıllara göre dağılımı, 

araştırmaların yayın türü ve örneklem grubuna göre dağılımı, araştırmaların yayın türüne ve veri 

toplama aracına göre dağılımı, araştırmaların yayın türüne, örneklem grubuna ve çalışılan konuya göre 

dağılımı incelenmiştir. Bu çalışmada ise 2010-2021 yılları arası araştırma sorgulamaya dayalı 

öğrenmenin kullanıldığı lisansüstü tezlerin yüksek lisans ve doktora tez sayısı, yıllara göre dağılımı, 

çalışma grubu dağılımı, öğrenciler ve öğretmenler için incelenen bağımlı değişkenler, kullandıkları 

veri toplama araçları, kullanılan yöntem ve modeller, kullanılan ölçekler, konu alanların dağılımı ve 

anahtar kelimelerin dağılımı açısından incelenmiştir.  

Araştırma sorgulamaya dayalı öğrenim hakkında yayımlanan lisansüstü tezleri analiz ederek fen 

eğitiminde araştırma sorgulamaya dayalı öğrenmeyi çalışmalarında kullanacak araştırmacılara yol 

göstereceği düşünülmüştür. 

Araştırmanın amacı 

Araştırma fen eğitiminde 2010-2021 yılları arası araştırma sorgulamaya dayalı öğrenimin kullanıldığı 

lisansüstü tezlerin yüksek lisans ve doktora tez sayısı, yıllara göre dağılımı, çalışma grubu dağılımı, 

öğrenciler ve öğretmenler için incelenen bağımlı değişkenler, kullandıkları veri toplama araçları, 

kullanılan yöntem ve modeller, kullanılan ölçekler, konu alanların dağılımı ve anahtar kelimelerin 

dağılımı açısından incelenmesini amaçlamaktadır. 

1- Araştırma sorgulamaya dayalı öğrenimin kullanıldığı lisansüstü tezlerin dağılımı nasıldır? 

2- Araştırma sorgulamaya dayalı öğrenimin kullanıldığı lisansüstü tezlerin yayımlanma yılları 

açısından dağılımı nasıldır? 
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3- Araştırma sorgulamaya dayalı öğrenimin kullanıldığı lisansüstü tezlerin çalışma grubu 

dağılımı nasıldır? 

4- Araştırma sorgulamaya dayalı öğrenimin bağımsız değişken olarak kullanıldığı lisansüstü 

tezlerde hangi bağımlı değişkenler kullanılmıştır? 

5- Araştırma sorgulamaya dayalı öğrenimin kullanıldığı lisansüstü tezlerde hangi veri toplama 

araçlarından yararlanılmıştır? 

6- Araştırma sorgulamaya dayalı öğrenimin kullanıldığı lisansüstü tezlerde hangi yöntem ve 

modeller kullanılmıştır? 

7- Araştırma sorgulamaya dayalı öğrenimin kullanıldığı lisansüstü tezlerde hangi ölçekler 

kullanılmıştır? 

8- Araştırma sorgulamaya dayalı öğrenim hangi konu alanları üzerinde uygulanmıştır? 

9- Araştırma sorgulamaya dayalı öğrenim fen eğitimi lisansüstü tezlerinde anahtar kelimelerin 

dağılımı nasıldır? 

 

Araştırmanın önemi 

Genel görüş olarak fen eğitimi öğretim programlarında çalışmalar önemli gelişmeler göstermektedir 

(Jong, 2007). Bu gelişmelerle öğrencilere verilecek içerik bilgileri bilim konularının öğretilmesini 

zorlaştırır bu nedenle araştırma sorgulama yöntemi bu problemi aşmaya imkan sağlar (Robertson, 

2007). Araştırma sorgulamaya dayalı buluşsal yöntem ile işlenen derslerin problemlere karşı 

çözümleri kolaylaştıracağı, sınıf ortamında yapılan bilimsel tartışmaların da üniversite öncesi eğitim 

seviyelerinde gelişme sağlayacağı düşünülmektedir (Abd‐El‐Khalick vd., 2004). Araştırma 

Sorgulamaya dayalı öğrenimin öğrencilere fen içeriklerinde yüksek düzeyde başarı elde etmelerini 

sağlaması (Wilson, Taylor, Kowalski, Susan & Carlson, 2010) ve yaşamları boyunca ihtiyaç 

duyacakları becerileri geliştirmeleri için fırsatlar vermesi (Branch, 2003) ve öğrenciler gruplara aktif 

olarak katılmalarını ve sorunlarını çözmek için kaynaklarını başkalarıyla paylaşmalarını sağlar. 

Okullarda/sınıflarda, laboratuvarlarda ve okul dışında paylaşmayı öğrendikleri bir süreç olarak 

görülmektedir (Wood, 2003). Bu nedenle ASDÖ'nin çevredeki etkinliği konusunda araştırmalar 

ilerlemiştir (Taş, Başoğlu, Sarıgöl & Güler, 2019). Bu yöntemle öğretmenler daha fazla uygulamalı 

etkinlik içerir ve öğretmeyi kolaylaştırır (Poon, Tan & Tan, 2009). Bu yönüyle araştırmaya 

sorgulamaya dayalı öğrenim fen bilimleri eğitimi programında önemli yer tutmaktadır ve konuyla 

ilgili daha fazla çalışma yapılması ve bunların analizi oldukça önemlidir. Doküman analizleri de bu 

yönüyle araştırmacıya ekonomi ve zaman kazanma anlamında katkılar sağlayacaktır (Yıldırım ve 

Şimşek, 2011). Bununla birlikte lisansüstü tezlerin incelenmesi ve analiz edilmesiyle fen eğitimi 

araştırmacılarına bütünsel fikir sunup, yol gösterici olabilir (Deniş Çeliker ve Uçar, 2015). Bu 

çalışmada ise 2010-2021 yılları arası araştırma sorgulamaya dayalı öğrenmenin kullanıldığı lisansüstü 

tezlerin yüksek lisans ve doktora sayısı, yıllara göre dağılımı, çalışma grubu dağılımı, öğrenciler ve 

öğretmenler için incelenen bağımlı değişkenler, kullandıkları veri toplama araçları, kullanılan yöntem 

ve modeller, kullanılan ölçekler, konu alanların dağılımı ve anahtar kelimelerin dağılımı açısından 

incelenmiştir. 
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Araştırmanın Sınırlılıkları 

1. Bağımsız değişken olarak araştırma sorgulamaya dayalı öğrenim kullanılan tezler 

incelenmiştir 

2. Araştırma 2010-2021 yılları arasındaki YÖKTEZ’ de yayımlanan 29 tezle sınırlandırılmıştır. 

3. Araştırmada 4. Sınıf, ortaokul tüm sınıflarında fen bilimleri dersi ve Eğitim fakültesi fen 

bilimleri öğretmen adayları ve fen bilimleri öğretmenliği alanında yapılmış tezler 

incelenmiştir. 

4. Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalında yazılan ve yayımlanan tezler incelenmiştir.  

Yöntem 

Araştırmanın modeli 

Çalışma da doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Doküman analizi yöntemi, mevcut kayıt ve 

belgelere ulaşarak bu belgeleri belirlediğimiz sınırlılıklara göre inceleme işlemidir (Çepni, 2007). 

Doküman incelemesi araştırılması hedeflenen bulguları detaylı şekilde analizini içerir (Yıldırım & 

Şimşek, 2011). 

Veri toplama araçları ve süreci 

Bu çalışmada 2010-2021 YÖKTEZ veri tabanında bulunan fen eğitimi üzerine yapılan araştırma 

sorgulamaya dayalı öğrenimin bağımsız değişken kullanıldığı YÖKTEZ veri tabanında aratılan 

anahtar kelimeler “araştırma sorgulama”, “araştırma sorgulamaya dayalı fen eğitimi”, ‘fen bilimleri 

öğretmenliği’’ taratılmış 63 tez bulunmuştur. Bu tezlerden fizik öğretmenliği bilim dalı, biyoloji 

öğretmenliği bilim dalı, kimya eğitimi bilim dalı, sınıf eğitimi bilim dalı, sosyal bilgiler eğitimi bilim 

dalı vb. alanında yapılan tezler çıkartılmış fen bilimleri eğitimi alanında yayımlanan 29 tez 

incelenmiştir. İncelenen tezlerin İlkokul 4. Sınıf, ortaokul tüm sınıflarında fen eğitimi, fen bilimleri 

öğretmen adayları ve fen bilimleri öğretmenliği alanında yapılmış olması üzerine odaklanılmıştır. 

Verilerin analizi 

Tez değerlendirme formu: Çalışmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından hazırlanan “Tez 

Değerlendirme Formu” kullanılmıştır. Değerlendirme formunda; 2010-2021 arası yayımlanan 

lisansüstü tezlerin yüksek lisans ve doktora tez sayısı, yıllara göre dağılımı, çalışma grubu dağılımı, 

öğrenciler ve öğretmenler için incelenen bağımlı değişkenler, kullandıkları veri toplama araçları, 

kullanılan yöntem ve modeller, kullanılan ölçekler, konu alanların dağılımı ve anahtar kelimelerin 

dağılımı açısından neler olduğu tablolar halinde belirlenerek ortaya çıkan bulguları ortaya çıkarmaktır. 

Bu forma göre bulgular yüzde ve frekans değerleri hesaplanmıştır. 

Araştırmanın etik izni 

Bu araştırmada “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesinde ifade 

edilen bütün maddelere uyulmuştur. Çalışma insan üzerinden gerçekleştirilmediğinden etik kurul izni 

gerektirmemektedir. 

Bulgular 

Araştırmanın birinci alt problemi araştırma sorgulamaya dayalı öğrenimin kullanıldığı lisansüstü 

tezlerin dağılımı nasıldır? Bu alt probleme ilişkin bulgular Şekil 1’de sunulmuştur. 
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Şekil-1 İncelenen yüksek lisans ve doktora tezlerin sayı dağılımı 

Şekil-1 de görüldüğü üzere araştırma sorgulamaya dayalı öğrenimin kullanıldığı 2010-2021 arası 

yılların lisansüstü tezlerin dağılımı yukarıda verilmiştir. Grafikten de anlaşıldığı üzere yayımlanan 

yüksek lisans tezi yayımlanan doktora tezinden daha fazladır. İncelenen 29 tane tezin 22 (%75.86)’sı 

yüksek lisans tezi, 7 (%24.14)’si de doktora tezidir.  

Araştırmanın ikinci alt problemi araştırma sorgulamaya dayalı öğrenimin kullanıldığı lisansüstü 

tezlerin yayımlanma yılları açısından dağılımı nasıldır? Bu alt probleme ilişkin bulgular Şekil 2’de 

sunulmuştur. 

 

Şekil-2 İncelenen yüksek lisans ve doktora tezlerin yıllara göre dağılımı 

Şekil-2’e bakıldığında yıllara göre Araştırma sorgulamaya dayalı öğrenimin kullanıldığı 2010-2021 

yılları arası Yüksek lisans ve Doktora tezlerin yıllara göre dağılımı yukarıda verilmiştir. İncelenen 

tezler de en yüksek yayımlanan tez sayısı 2018 de 4 yüksek lisans, 3 doktora tezi ve 2019 yılında da 7 

yüksek lisans tezi olarak bulunmuştur. Grafikten de anlaşıldığı üzere 2014 yılı hariç yüksek lisans 

tezleri daha fazla yayımlanmıştır. İncelenen tezler de 2011, 2014, 2018 yıllarında doktora tezlerine 

rastlanmıştır.2019 yılında en yüksek 7 Yüksek lisan tezi yayımlanmıştır.  

Araştırmanın üçüncü alt problemi araştırma sorgulamaya dayalı öğrenimin kullanıldığı lisansüstü 

tezlerin çalışma grubu dağılımı nasıldır? Bu alt probleme ilişkin bulgular Şekil 3’de sunulmuştur. 
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Şekil-3 İncelenen yüksek lisans ve doktora tezlerin uygulandığı çalışma grubu dağılımları 

2010-2021 arası yayımlanan yüksek lisans ve doktora tezlerin uygulandığı çalışma grubu dağılımları 

yukarıdaki grafikte verilmiştir. İncelenen çalışmalar da 6.,7. Sınıf düzeyi ve öğretmenlere 6 tez 

uygulanmıştır. 4.sınıf, 8. sınıf düzeylerinde ve Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 1., 2. ve 3. 

sınıf düzeylerinde 1’er kez çalışma yapılmıştır. 

Araştırmanın dördüncü alt problemi araştırma sorgulamaya dayalı öğrenimin bağımsız değişken olarak 

kullanıldığı lisansüstü tezlerde hangi bağımlı değişkenler kullanılmıştır? Bu alt probleme ilişkin 

bulgular Tablo- 1ve 2’de sunulmuştur. 

Tablo 1.  

Öğrenciler İle Yürütülen Lisansüstü Tezlerin Bağımlı Değişkenleri 

Bağımlı değişkenler Bağımlı Değişkenlerin sayısı Frekans (%) 

Akademik Başarıları 12 21,82 

Fen Bilimleri Dersine Yönelik 

Tutumlar 

9 16,35 

Bilimsel Süreç Becerileri 6 10,90 

Kavram Öğrenme Düzeyleri 3 5,46 

Kavramsal Anlamaları 3 5,46 

Geri Dönüşüme Yönelik Tutumları 2 3,63 

Üst Bilişsel Bilgi Ve Becerileri 2 3,63 

Sorgulama Becerilerine 2 3,63 

Fen Bilimleri Dersine Karşı Görüşleri 1 1,82 

Öğrenme Ortamı Algısındaki 

Değişiklikleri 

1 1,82 

Bilgi Düzeyleri 1 1,82 

Bilim Okuryazarlıklarına Becerilerine 1 1,82 

Sorgulayıcı Düşünme Becerilerine 1 1,82 

Sorgulamaya Yönelik Tutum 1 1,82 

Sorgulamaya Yönelik Öz Yeterlilik 

Algı Düzeyleri 

1 1,82 

Bilişim ve İletişim Becerileri 1 1,82 

Sistem Düşünme Becerileri 1 1,82 

Pratiğe Yansıma Durumu 1 1,82 



6th INTERNATIONAL EDUCATION AND INNOVATIVE SCIENCES CONGRESS 

(November 24-25, 2022 / Burdur Mehmet Akif Ersoy University 

1250 
 

Kavram Yanılgıları 1 1,82 

Öz Düzenleme Becerilerine 1 1,82 

Epistemolojik İnançlarına Tutum 1 1,82 

Araştırma Sorgulama Sorgulamaya 

Dayalı Öğrenimi Uygulama 

Durumları 

1 1,82 

Kavramsal Değişim ve Kalıcılık 

Süreçleri 

1 1,82 

Bilimsel Yaratıcılıkları 1 1,82 

İncelenen çalışmalarda 26 farklı değişken kullanılmış ve toplam da 55 bağımlı değişken de en yüksek 

%21,82 frekans ile 12 kez akademik başarıları kullanılmıştır. Öğrencilerin ise araştırmaya sorgulama 

dayalı öğrenimin akademik başarıları, fen bilimleri dersine karşı tutumları, bilimsel süreç becerileri, 

kavramsal anlamaları ve fen bilimlerine karşı görüşleri değişkenleri üzerine etkileri incelenmiştir. 

 

Tablo 2. 

Öğretmen ve Öğretmen Adayları İle Yürütülen Lisansüstü Tezlerin Bağımlı Değişkenleri 

Bağımlı değişkenler Bağımlı Değişkenlerin sayısı Frekans (%) 

Tutum 3 18,75 

Kavram Öğrenmeleri 2 12,5 

Araştırma Tabanlı Fen Öğretimi 

Görüşleri 

1 6,25 

Bilimsel süreç becerileri 1 6,25 

Öz yeterlik 1 6,25 

Algı 1 6,25 

Başarıları 1 6,25 

Fen Laboratuvarlarında 

Uygulanabilirliği 

1 6,25 

Fen Laboratuvarları Yeterlikleri 1 6,25 

Eleştirel Düşünme Becerileri 1 6,25 

Sorgulayıcı Öğrenme Becerileri 1 6,25 

Öğrencilerin Erişi Puanları 1 6,25 

Sınıf İçi Uygulamalarına 1 6,25 
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Yansımaları 

Öğretmen ve öğretmen adayları ile yürütülen araştırma sorgulamaya dayalı tezlerde tutum değişkeni 

%18.75 frekansla en yüksek değere sahiptir bağımlı değişkendir. Öğretmen ve öğretmen adayların 

araştırmaya sorgulama dayalı öğrenimin tutum, kavram öğrenmeleri, başarıları, öz yeterlilikleri, 

bilimsel süreç becerileri tez konusu olmuş ve bu değişkenlerin incelendiği çalışmalar yapılmıştır. 

Araştırmanın beşinci alt problemi araştırma sorgulamaya dayalı öğrenimin kullanıldığı lisansüstü 

tezlerde hangi yöntem ve modeller kullanılmıştır? Bu alt probleme ilişkin bulgular Tablo-3’de 

sunulmuştur. 

Tablo 3. 

İncelenen Lisansüstü Tezler De Kullanılan Yöntem Ve Modeller 

 

Araştırma türü Yöntem Yöntem sayısı Frekans(%) 

 

 

 

 

Nicel araştırma 

 

 

 

 

 

Deneysel 

Yöntem 

Ön test son test 

kontrollü grubu 

yarı deneysel 

desen 

8 27,59  

 

 

51,73 
Ön test son test 

kontrollü grubu 

deneysel desen 

 

7 24,14 

Tarama yöntemi 1 3,45 

Hem nicel hem nitel araştırma Karma yöntem 11 37,93 

Nitel araştırma Durum çalışması 2 6,89 

İncelenen çalışmalarda %51,73 ile en çok kullanılan deneysel yöntem olmuştur. Deneysel yönteme 15 

kez uygulanmıştır. Deneysel yöntem, ön test son test kontrollü grubu yarı deneysel desen ve ön test 

son test kontrollü grubu deneysel desen olarak ikiye ayrılmıştır. Frekansı % 27,59 ile ön test-son test 

kontrollü grubu yarı deneysel desen 8 kez ve ön test-son test kontrollü grubu deneysel desen %24,14 7 

kez uygulanmıştır.  

Nicel ve nitel araştırma yöntemler de cevap bulunamayan sorular için kullanılan karma yöntem 2000’li 

yıllarından sonra daha çok kullanılmaya başlanan yöntemdir (Crewell, 2006). Bu nedenle nicel ve nitel 

araştırmalara göre az sayıda kullanılmıştır. Karma yöntem ile araştırma sorgulamaya dayalı öğrenimde 

problem cümlemizin etkilerini derinlemesine araştırarak daha anlamlı sonuçlara ulaşılabilir. 

Araştırmanın altıncı alt problemi araştırma sorgulamaya dayalı öğrenimin kullanıldığı lisansüstü 

tezlerde hangi veri toplama araçlarından yararlanılmıştır? Bu alt probleme ilişkin bulgular Tablo- 4 ve 

5’de sunulmuştur. 

Tablo 4. 

İncelenen Lisansüstü Tezlerin Nicel Veri Toplama Araçlarının Dağılımı 

Araştırma 

Türü 

Veri toplama araçları Tezler de 

kullanımı 

Yüzde frekans(%) 
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Nicel Araştırma 

Tutum ölçeği 15 14,29  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68,60 

 

Başarı testleri 13 12,38 

Bilimsel süreç beceri testleri 9 8,57 

Kavram anlama testi 8 7,62 

Yarı yapılandırılmış grid ölçeği  5 4,80 

Öz yeterlilik ölçeği   5 4,80 

Üst biliş ölçeği   2 1,90 

Sorgulayıcı öğrenme beceri algı ölçeği  2 1,90 

Kavram yanılgısı belirleme ölçeği   1 0,95 

Bilişim ve iletişim becerileri algı ölçeği  1 0,95 

Sistem düşünme beceri testi  1 0,95 

Bilimsel yaratıcılık testi  1 0,95 

Sorgulayıcı algı ölçeği 1 0,95 

Eleştirel düşünme beceri ölçeği  1 0,95 

BSB algı ölçeği   1 0,95 

Başarı amaç yönelim ölçeği   1 0,95 

Öğrenci görüş anketi 1 0,95 

Epistemoloji inanç ölçeği  1 0,95 

Temel bilimsel okuryazarlık testi  1 0,95 

Web Tabanlı Araştırma-Sorgulama 

Yaklaşımına ilişkin Katılımcı Anketi 

1 0,95 

Öz Düzenleme Becerileri Ölçeği 1 0,95 

İncelenen tezlerde nicel veri toplama araçları %68,60 frekansa sahip olduğu belirlenmiştir. Çalışmalar 

da 21 farklı veri toplama araçlarından 72 tane kullanılmıştır. Kullanılan veri toplama araçlarından en 

yüksek % 14,29 frekansla Tutum ölçeği kullanılmıştır. Tutum ölçeği sırasıyla başarı testleri, bilimsel 

süreç beceri testleri ve kavram anlama testi takip etmiştir. 

Tablo 5.  

İncelenen Lisansüstü Tezlerin Nitel Veri Toplama Araçlarının Dağılımı 

Araştırma 

Türü 

Veri toplama araçları Tezler de 

kullanımı 

Yüzde frekans(%) 
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Nitel 

Araştırma 

 

 

 

Görüşme 

 

Yarı yapılandırılmış görüşme formu 6 5,71  

 

 

 

 

 

 

31,40 

Görüşme Formu 4 3,81 

Öğrenci görüşme formu 2 1,90 

Odak grup görüşme formu 2 1,90 

Öğretmen görüşme anketi 1 0,95 

 

Gözlem 

Gözlem formu 3 2,86 

Ders gözlem notları 1 0,95 

Öğrenci günlüğü 4 3,81 

 

 

 

Diğer 

Mülakat 3 2,86 

Çalışma yaprakları 2 1,90 

Açık Uçlu Sorular 1 0,95 

Ders ses kayıtları 1 0,95 

Araştırmacı günlüğü 1 0,95 

Öğrenci resimleri 1 0,95 

Deney değerlendirme ölçeği 1 0,95 

İncelenen tezlerde nitel veri toplama araçları ise %31,40 frekansa sahip olduğu belirlenmiştir. 

Çalışmalar da 15 farklı veri toplama araçlarından 33 tane kullanılmıştır. Kullanılan veri toplama 

araçlarından en yüksek %5,71 frekansla yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Yarı 

yapılandırılmış görüşme formunu sırasıyla görüşme formu, öğrenci günlüğü, mülakat takip etmiştir. 

Araştırmanın yedinci alt problemi araştırma sorgulamaya dayalı öğrenimin kullanıldığı lisansüstü 

tezlerde hangi ölçekler kullanılmıştır? Bu alt probleme ilişkin bulgular Tablo- 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 

ve 13’de sunulmuştur. 

 

Tablo 6. 

 İncelenen Lisansüstü Tezlerin Kullanılan Tutum Ölçeğinin Dağılımı 

Ölçekler Ölçek orijinali Geliştirici/Çeviren Orijinal 

madde 

sayısı 

Testin son 

halindeki 

madde 

sayısı 

 

Güvenirlik 

katsayısı 

(kr20) 

Kullanım 

sayısı 

Tutum ölçeği - Ebren-Ozan, 

Korkmaz ve 

Karamustafaoğlu 

(2016) 

23 13 0,756 2 
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Balım, 

Sucuoğlu ve 

Aydın (2009) 

 

- 

62 44 0,94 2 

- Türkoğlu (2014) 20 20 0,80 1 

- Nuhoğlu (2008) 20 20 0,89 1 

Dibiase ve 

Mcdonald 

(2015) 

Açıkgöz, Uluçınar 

Sağır ve Ozan (2018) 

62 25 0,81 1 

- Demirbaş ve 

Yağbasan (2005) 

44 44 0,87 1 

- Özbay (2010) 56 20 0,82  

1 

- Kaya (2012) 35 35 0,84 1 

 Fansa (2012) 20 20 0,87 1 

Sjoberg ve 

Schreiner 

(2002) 

Kocabaş Yılmaz 

(2013) 

16 16 0,83 1 

 Keçeci (2014) 40 31 0,90 1 

Moore 

VeFoy (1997) 

Demirbaş ve 

Yağbasan (2005) 

40 40 0,76 1 

Yıldız, 

Akpınar, 

Aydoğdu ve 

Ergin (2006) 

- 40 40 0,96 1 

Tutum ölçeği kullanıldığı çalışmalar da Ebren-Ozan, Korkmaz ve Karamustafaoğlu (2016) ve Balım, 

Sucuoğlu, ve Aydın (2009) ikişer defa kullanılmıştır. Diğer tutum ölçekleri ise birer kez kullanılmıştır. 

Tablo 7. 

İncelenen Lisansüstü Tezlerin Kullanılan Başarı Testinin Dağılımı 

Ölçekler Ölçek 

orijinali 

Geliştirici/Çeviren Orijina

l 

madde 

sayısı 

Testin 

son 

halindeki 

madde 

sayısı 

Güvenirli

k 

katsayısı 

(kr20) 

Kullanı

m sayısı 

Başarı testleri - Ebren-Ozan (2018) 40 30 0,81 1 

- Çamlıbel (2018) 35 30 0,89 1 
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- Varlı (2018) 40 40 0,92 1 

- Tekin (2019) 13 13 0,75 1 

- Ünal  (2018) 56 18 0,84 1 

- Öz (2015) 60 60 0,95 1 

- Özbay (2010) 42 20 0,89 1 

- Akpullukçu (2011) 42 29 0,86 1 

- Ulu (2011) 40 40 0,75 1 

- Çelik (2012) 40 33 0,78 1 

- Fansa (2012) 30 30 0,85 1 

- Kocabaş Yılmaz 

(2013) 

33 33 0,75 1 

- Bilir(2015) 34 21 0,70 1 

İncelenen tezlerde başarı testleri araştırmacılar tarafından geliştirip, uygulamıştır. Bu nedenle her 

başarı testi bir kez kullanılmıştır. 

 

 

 

Tablo 8. 

 

 

İncelenen Lisansüstü Tezlerin Kullanılan Bilimsel Süreç Beceri Testleri Dağılımı 

Ölçekler Ölçek 

orijinali 

Geliştirici/Çeviren Orijina

l 

madde 

sayısı 

Testin 

son 

halindeki 

madde 

sayısı 

Güvenirli

k 

katsayısı 

(kr20) 

Kullanı

m sayısı 

Bilimsel süreç 

beceri testleri 

Burns, Okey ve 

Wise (1985) 

 

Özkan, Aşkar ve 

Geban (1992) 

 

36 25 0,81 2 

Burns, Okey ve 

Wise 

(1985) 

Özkan, Aşkar ve 

Geban 

(1992) 

36 28 0,81 1 

Burns, Okey ve 

Wise (1985) 

Özkan, Aşkar ve 

Geban 

36 36 0,85 1 
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(1992) 

- Fansa(2012) 29 18 0,75 1 

Smith, Welliver 

(1990) 

Başdağ (2006) 40 40 0,810 1 

Smith, Welliver 

(1990) 

 

Başdağ (2006) 40 24 0,899 1 

Bourdeau 

veArnold,(2009

) 

Kocabaş Yılmaz 

(2013) 

11 11 0,82 1 

- Demirkıran 

(2016) 

16 10 (Güvenirlik 

katsayısı 

verilmemişti

r.) 

1 

İncelenen ölçekler de en fazla orijinalini Burns, Okey ve Wise (1985) Türkçeye çevirisini Özkan, 

Aşkar ve Geban (1992) yaptığı bilimsel süreç beceri testi 4 kez kullanılmıştır.  

Özkan, Aşkar ve Geban (1992) yaptığı bilimsel süreç beceri testinin soru sayılarındaki değişiklerin 

nedeni ise sınıf düzeylerine, bilişsel gelişim düzeylerine uygunluğu ve pilot test uygulaması sonucu 

soru sayılarında değişiklik yapılmıştır. Bilimsel süreç beceri testinde Okey, Wise ve Burns (1985) 

geliştirdikleri ölçeğin geliştirilme yılında 1982 yılı yazıldığı dikkat çekmektedir (Deniş Çeliker vd., 

2019). 

 

 

Tablo 9. 

İncelenen Lisansüstü Tezlerin Kullanılan Kavram Anlama Testleri Dağılımı 

Ölçekler Ölçek 

orijinali 

Geliştirici/Çevire

n 

Orijin

al 

madde 

sayısı 

Testin 

son 

halindeki 

madde 

sayısı 

Güvenirli

k 

katsayısı 

(kr20) 

Kullanı

m sayısı 

Kavram 

anlama testi 

- Ormancı  (2018) 

 

20 20 0,82 1 

- Cin  (2018) 20 20 0,828 1 

- Özer (2019) 

 

22 13 0,89 1 

Kocakülah 

(2006) 

Gedik (2019) 15 12 (Güvenirlik 

katsayısı 

verilmemişti

1 
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r) 

- Kırıcı (2019) 18 14 0,84 1 

 

 

- Ulu(2011) 15 15 0,75 1 

- Kırılmazkaya (2014) 40 35 0,857 1 

Thornton ve 

Sokoloff 

(1995) 

Kanlı ve Gülçiçek 

(2006) 

43 43 0,84 1 

Kavram anlama testi uygulanan tezlerde orijinal ölçeği Kocakülah (2006) geliştirilen test Gedik (2019) 

tarafından kullanılmıştır. Orijinali Thornton ve Sokoloff (1995) tarafından geliştiren kavram anlama 

testini Türkçeye çevirisini Kanlı ve Gülçiçek (2006) yapmış olduğu ölçek bir defa kullanılmıştır. Diğer 

ölçekler ise araştırmacı tarafından geliştirilmiştir.  

 

Tablo 10. 

 İncelenen Lisansüstü Tezlerin Kullanılan Öz Yeterlilik Ölçeği Dağılımı 

Ölçekler Ölçek 

orijinali 

Geliştirici/Çevire

n 

Orijin

al 

madde 

sayısı 

Testin 

son 

halindeki 

madde 

sayısı 

Güvenirli

k 

katsayısı 

(kr20) 

Kullanı

m sayısı 

Öz yeterlilik 

ölçeği 

- Ebren-Ozan, 

Korkmaz ve 

Karamustafaaoğlu 

(2016) 

23 14 0,835 1 

Kaya ve ark. 

(2004) 

 

- 

18 18 0,92 1 

Woo (1999) Ekici(2009) 32 32 0,946 1 

Steve Owen 

(1988) 

Kemer(2006) 33 33 0,87 1 

Yıldız, 

Akpınar, Tatar 

ve Ergin (2009) 

- 30 30 0,89 1 

İncelenen tezlerde öz yeterlilik ölçeği olarak geliştiricisi farklı 5 ölçek birer kez kullanılmıştır. 

 

Tablo 11. 

İncelenen Lisansüstü Tezlerin Kullanılan Üst Biliş Ölçeğinin Dağılımı 
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Ölçekler Ölçek 

orijinali 

Geliştirici/ 

Çeviren 

Orijinal 

madde 

sayısı 

Testin 

son 

halindeki 

madde 

sayısı 

Güvenirli

k 

katsayısı 

(KR 20) 

Kullanı

m sayısı 

Üst biliş ölçeği Yıldız, 

Akpınar, Tatar 

ve Ergin (2009) 

- 30 30 0,89 2 

Üst biliş ölçeği kullanılan tez sayısı iki tanedir. Bu tezlerde ise Yıldız, Akpınar, Tatar ve Ergin (2009) 

tarafından geliştirdikleri ölçek kullanılmıştır. 

 

Tablo 12. 

 İncelenen Lisansüstü Tezlerin Kullanılan Sorgulayıcı Öğrenme Beceri Algısı Ölçeği Dağılımı 

Ölçekler Ölçek 

orijinali 

Geliştirici/ 

Çeviren 

Orijinal 

madde 

sayısı 

Testin 

son 

halindeki 

madde 

sayısı 

Güvenirli

k 

katsayısı 

(kr20) 

Kullanı

m sayısı 

Sorgulayıcı 

öğrenme beceri 

algısı ölçeği 

Balım ve 

Taşkoyan 

(2007) 

 

- 22 22 0,84 2 

Sorgulayıcı öğrenme beceri algısı ölçeği kullanılan tez sayısı iki tanedir. Bu tezlerde ise Balım ve 

Taşkoyan (2007) tarafından geliştirdikleri ölçek kullanılmıştır. 
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Tablo 13. 

İncelenen Lisansüstü Tezlerin Kullanılan Diğer Ölçme Araçları Dağılımı 

Ölçekler Ölçek 

orijinali 

Geliştirici/ 

Çeviren 

Orijinal 

madde 

sayısı 

Testin 

son 

halindeki 

madde 

sayısı 

Güvenirli

k 

katsayısı 

(kr20) 

Kullanı

m sayısı 

Kavram 

yanılgısı 

belirleme 

ölçeği 

- Çamlıbel  (2018) 

 

20 20 0,5251 1 

Bilişim ve 

iletişim 

becerileri algı 

ölçeği 

Wilkinson, 

Roberts ve 

While (2010) 

Haznedar (2012) 22 22 0,82 1 

Sistem 

düşünme 

beceri testi 

Assaraf ve 

Orion (2005) 

Ormancı (2018) 5097  0,74 1 

Bilimsel 

yaratıcılık testi 

Hu &Adey 

(2002) 

Kırıcı  (2019) 9 6 0,95 1 

 Korkmaz vd. 

(2016) 

- 13 13 0,756 1 

Eleştirel 

düşünme 

beceri ölçeği 

Özdemir 

(2005) 

- 30 30 0,859 1 

BSB algı 

ölçeği 

- Ünal  (2018) 36 18 0,76 1 

Başarı amaç 

yönelim ölçeği 

Ames ve 

Archer (1984) 

Demir (2011) 33 33 0,89 1 

Epistemoloji 

inanç ölçeği 

Conley vd. 

(2004) 

Özkan (2008) 26 26 0,78 1 

Temel bilimsel 

okuryazarlık 

testi 

Laugksch ve 

Spargo (1996) 

Turgut (2005) 38 38 0,88 1 

Öz Düzenleme 

Becerileri 

Ölçeği 

Arslan ve 

Gelişli (2015) 

- 16 16 0,90 1 

Çalışmalarda birer kez kullanılan ölçek türleri ve ölçeğin orijinalini geliştiren ve Türkçeye çevirisini 

yapan araştırmacılar tabloda ifade edilmiştir. 
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Araştırmanın sekizinci alt problemi araştırma sorgulamaya dayalı öğrenim hangi konu alanları 

üzerinde uygulanmıştır? Bu alt probleme ilişkin bulgular Tablo- 14’de sunulmuştur. 

Tablo 14.  

İncelenen Lisansüstü Tezlerin Kullanılan Konu Alanları Dağılımı 

Konu Alanları Kullanılan Üniteler Sınıf düzeyi Tezde 

kullanımı 

Frekans (%) 

 

 

Fiziksel Olaylar 

 

Işığın Madde ile Etkileşimi 7 2 12,5  

 

43,75 
Elektrik Devreleri 7 2 12,5 

Kuvvet ve Hareket 6 1 6,25 

Ses ve Özellikleri 6 1 6,25 

Işığın Yayılması 5 1 6,25 

 

 

Canlılar ve Yaşam 

 

Vücudumuzdaki Sistemler 6 2 12,5  

 

31,25 
Vücudumuzdaki Sistemler ve 

Sağlığı 

6 1 6,25 

Canlılar Dünyası 5 1 6,25 

İnsan ve Çevre 5 1 6,25 

 

Madde ve Doğası 

 

Madde ve Değişim 5 2 12,5  

25 
Madde ve Endüstri 8 1 6,25 

Madde ve Isı 6 1 6,25 

Tablo-14 incelendiğinde gibi araştırma sorgulamaya dayalı öğrenimin en çok kullanıldığı konu 

alanları fiziksel olaylar konusu %43,75, canlılar ve yaşam konusu %31,25, madde ve doğası konusu 

%25 kullanılmıştır. Araştırmanın dokuzuncu alt problemi araştırma sorgulamaya dayalı öğrenim fen 

eğitimi lisansüstü tezlerinde anahtar kelimelerin dağılımı nasıldır? Bu alt probleme ilişkin bulgular 

Şekil- 4 ve 5’de sunulmuştur. 

 

Şekil 4. Araştırma sorgulamaya dayalı fen eğitimi lisansüstü tezlerinde kullanılan anahtar kelimeler 
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Şekil 4 de görüldüğü üzere 81 tane anahtar kelimelerin worditout.com sitesi kullanılarak elde edilen 

analizi ile görsel olarak ifade edilmiştir. Worditout.com sitesine göre yapılan analizde daha sık 

kullanılan kelimeler daha belirgin ve büyük ifade edilmiştir. 

Anahtar kelimelerin analiz grafiği ise Şekil 5. Araştırma sorgulayamaya dayalı fen eğitimi lisansüstü 

tezlerinde kullanılan anahtar kelimeler de verilmiştir. 

 

Şekil 5. Araştırma sorgulamaya dayalı fen eğitimi lisansüstü tezlerinde kullanılan anahtar kelimeler 

İncelediğimiz tezlerde 81 farklı anahtar kelime 130 defa kullanılmıştır. Dağılımı yukarıdaki grafikte 

kullanım sayıları verilmiştir. Anahtar kelimeler de en az 3 defa kullanılan kelime gösterilmektedir 

çünkü grafik de görüntü ve yığılma olmaması için bu şekil de gösterilmiştir. İncelenen tezler de 1 defa 

kullanılan anahtar kelimelerin frekansı % 0,77 toplam da ise 61 (% 46,97) tanedir. 2 (% 1,54) defa 

kullanılan anahtar kelime 8 (% 12,32) tanedir. En sık kullanılan anahtar kelime 9 (% 6,93) defa 

araştırma sorgulamaya dayalı öğrenme ve buna en yakın olarak bilimsel süreç beceri testi 

kullanılmıştır. 

 

 

 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Bu çalışmada 2010-2021 yılları arasında yazılmış, araştırma sorgulamaya dayalı öğrenimin bağımsız 

değişken kullanıldığı 29 tez incelenmiştir. Bunun nedeni ise bağımsız değişken olarak araştırma 

sorgulamaya dayalı öğrenim kullanıldığı tezler, YÖKTEZ veri tabanı ve fen eğitimi alanında yazılan 

çalışmalar ile sınırlandırılmış olmasıdır. Buna benzer çalışmalar yapan Taş vd. (2019) ve Şenyiğit 

(2021) tarafından da bu çalışma ile paralel sonuçlar elde edilmiştir. 2010-2021 yılları arasında 

yayımlanan lisansüstü tezlerin yüksek lisans ve doktora sayısına baktığımızda yüksek lisans tezi 22 

tane ve doktora tezi ise 7 tane yayımlanmıştır. Araştırmaya sorgulamaya dayalı öğrenimin konu 

bakımından yüksek lisans tezlerinde daha fazla kullanıldığı, doktora tezinde ise daha az kullanıldığı 

tespit edilmiştir. Doğru, Gençosman, Ataalkın ve Şeker (2012) araştırma sonuçlarına göre fen eğitimi 

alanında en çok yüksek lisans tezi yayımlandığını belirtmektedir. Doktora tezlerinde fen eğitimi 

üzerine çalışması azdır bunun sebebi de doktora programının yüksek lisans programına göre fen 

eğitimi alanında daha az sayıda enstitü olmasından olabilir (Deniş-Çeliker, Sivri, Kalaycı ve Atasay, 

2019). 

Yüksek lisans tezi en fazla 2019 yılında yayımlanmış olup doktora tezi ise 2014 ve 2018 yıllarında 

üçer tez yayımlamıştır. Araştırma sorgulamaya dayalı öğrenimin kullanıldığı çalışmalar yüksek lisans 

tezi olarak her yıl en az bir kez yayımlanmıştır. Fen bilimleri öğretim programında araştırma 

sorgulamaya dayalı öğrenim stratejisini benimsediği için 2013 den sonra konuya ilişkin çalışmalarda 

artış tespit edilmiştir (Bostan Sarıoğlu, Can ve Gedik, 2016). 2021 yılında pandemi nedeniyle yeni 

çalışmaların fen eğitiminde bağımsız değişken olarak araştırma sorgulamaya dayalı öğrenimin 

kullanıldığı çalışmaya sınırlılıklarımız dâhilinde rastlanılmamıştır. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Araştırma sorgulamaya dayalı öğrenme

Bilimsel süreç beceri testi

Akademik başarı

Tutum

Kavramsal anlama

Sorgulamaya dayalı öğrenme

Fen ve teknolojiye tutum

Fen öğretimi

Araştırmaya dayalı öğrenme

Rehberli araştırma sorgulama

Araştırma sorgulamaya dayalı öğretim yaklaşımı

Öz yeterlilik
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Araştırma sorgulamaya dayalı öğrenimin kullanıldığı çalışmalar sınıf düzeyleri olarak incelendiğinde 

ilkokul 3. sınıfta ve üniversite 4. sınıfta çalışmalar bulunamamıştır. Sınıf düzeylerinde en fazla 6. ve 7. 

sınıflarda uygulamalar yapılmıştır. 8. Sınıf düzeyinde ise bir çalışma yapılmasının sebebi öğrencilerin 

liselere hazırlık sınavlarına yönelik çalışmalarından dolayı bu sınıf seviyesinde farklı uygulamaları 

yapmak istememeleri olduğu düşünülmektedir (Deniş Çeliker vd., 2019). 

2010-2021 yılları arasında yayımlanan lisansüstü tezlerin yüksek lisans ve doktora tezlerinde bağımsız 

değişkenin etkilerini ölçmek için kullanılan en çok bağımlı değişkenler akademik başarı, fen 

bilimlerine dersine yönelik tutumlar ve bilimsel süreç becerileri değişkenleri kullanılmıştır. Bu 

değişkenleri ölçmek için veri toplama araçları tutum ölçeği, başarı testi ve bilimsel süreç beceri testleri 

kullanılmıştır. İncelenen yüksek lisans ve doktora tezlerinde bağımlı değişkenlerin uygulandığı konu 

alanları Fiziksel Olaylar, Canlılar ve Yaşam, Madde ve Doğasıdır. En çok uygulanan Fiziksel Olaylar 

konu alanında Işığın Madde ile Etkileşimi, Elektrik Devreleri, Kuvvet ve Hareket, Ses ve Özellikleri, 

Işığın Yayılması üniteleridir. Canlılar ve Yaşam konu alanında kullanılan üniteler Vücudumuzdaki 

Sistemler, Vücudumuzdaki Sistemler ve Sağlığı, Canlılar Dünyası, İnsan ve Çevredir. Madde ve 

Doğası konu alanında Madde ve Değişim, Madde ve Endüstri, Madde ve Isı üniteleri kullanılmıştır. 

Dünya ve Evren ünitesinin kullanılmadığı görülmektedir. Bunun nedeni de bu konu alanındaki 

ünitelerin her sınıf seviyesinde ilk üniteler olmasından ve içeriğinin soyut kavramlar içermesinden 

kaynaklanıyor olabilir. 

İncelenen lisansüstü tezlerde en çok nicel araştırmalardan deneysel yöntem kullanılmıştır buna benzer 

doküman analizi çalışmalarında da benzer sonuçlarla karşılaşılmıştır (De Jong, 2007; Karadağ, 2010; 

Selçuk, Palancı, Kandemir ve Dündar, 2014; Şimşek, Özdamar, Becit, Kılıçer, Akbulut ve Yıldırım, 

2007). Alemli (2019) yaptığı çalışmasında nicel bir veri toplama aracı olan testlerin kullanıldığını 

belirtmiştir. Onu sırasıyla nitel-nicel araştırmaların birlikte kullanıldığı karma yöntem takip 

etmektedir. Nicel yöntemler araştırmayı rakam ve ölçeklerle ifade etmeyi çalışır, nitel yöntemler ise 

araştırma da daha öznel bir bakış açısı ile aynı sonucu ararlar ve çalışmalarında bulgulara en uygun 

örneklem büyüklüğü ile ulaşmayı çalışır bu nedenle karma yöntem iki araştırma yöntemini de 

kapsamaktadır (Thomson, 2011). Karma yöntem ile araştırma sorgulamaya dayalı öğrenimde problem 

cümlemizin etkilerini derinlemesine araştırarak daha anlamlı sonuçlara ulaşılabilir. 

İncelenen çalışmalar da en sık kullanılan anahtar kelimeler “araştırma sorgulamaya dayalı öğrenme” 

ve “bilimsel süreç becerileri” olarak bulunmuştur. Veri tabanlarında tarama yaparken en fazla sonuç 

veren anahtar kelime “araştırma sorgulamaya dayalı öğrenme” olarak karşımıza çıkmıştır. Anahtar 

kelimeler çalışmalar da çalışma içeriği hakkında önemli bilgiler ve ipuçları verirler bu nedenle 

okuyucunun gerekli bilgilere ulaşmasını kolaylaştırır (Tatar ve Tatar, 2008).  Bu bağlamda araştırma 

sorgulama dayalı öğrenmeye yönelik çalışmalar da veri tabanlarında ulaşmak için anahtar kelime 

seçimi önemlidir. 

Öneriler 

• Araştırma sorgulamaya dayalı güncel araştırmalarda bağımlı değişken olarak fen bilimleri 

dersine yönelik tutumları, akademik başarıları ve bilimsel süreç becerileri dışında farklı 

değişkenler incelenebilir. 

• Araştırma sorgulamaya dayalı öğrenmeye ilişkin fen öğretiminde çalışma yapacak 

araştırmacılar yapılan çalışmalara dönük özet bilgi sunması nedeniyle mevcut çalışmayı 

okuyabilirler. 

• Kullanılan ölçme araçlarının nicel veri toplama araçları olduğu göz önüne alındığında 

araştırmalarının amacına uygun olması durumunda nitel veri toplama araçlarını kullanabilirler. 

• Konuya ilişkin yapılmış deneysel çalışmalarda etki değerleri hesaplanabiliyor ise konuya 

ilişkin meta –analiz çalışmaları yapılabilir. 

• Yapılacak çalışmalarda araştırma sorgulamaya dayalı yazılan tezlerde kullanılan etkinliklerin 

analizi yapılabilir. 
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• Bu çalışmada araştırma sorgulamaya ilişkin fen eğitiminde yazılmış lisansüstü tezler 

incelenmiştir. Tüm alanlarda yazılmış araştırma sorgulamaya dayalı tezler incelenerek bu 

araştırma sonuçları ile karşılaştırılıp tartışılabilir. 
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Technological developments, which progress with a high acceleration in our age, shape our lives 

significantly  (Çelik, 2012).With these changes, it is important to raise individuals who can research, 

question, think critically, solve problems, generate knowledge, use information, have communication 

skills, empathize, and contribute to society and culture (Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 2018). It is 

expected that the information learned at school will be of a quality that will attract the attention of 

students, can be used in daily life and be permanent  (Dewey, 1910). Individuals can transfer academic 

knowledge into practice will contribute to the development of society and culture. Individuals can 

transfer academic knowledge into practice will contribute to the development of society and culture. 

(Akkaya, 2019). The purpose of inquiry-based learning is to enable students to improve their level of 

use of research, inquiry and process skills such as observing, collecting data, making predictions, 

testing explanations, and interpreting findings (Çamlıbel, 2018). Research on inquiry-based classroom 

learning conditions vary according to the level of students' knowledge and skills (Ebren-Ozan & 

Karamustafaoğlu, 2020). According to John Dewey, research is based on inquiry-based learning, 

evidence, prediction, cause-effect and generalization. (Mutlu, 2015). Science classes are among the 

lessons that can be utilized from the nature of the research inquiry-based learning. Within the scope of 

science education, scientific process skills are necessary skills in inquiry-based learning. (Tan  & 

Temiz, 2003). Inquiry-based learning is not limited to the information provided by the teacher, but 

enables students to learn by doing and experiencing activities directly participating. (Akkaya, 2019). 

Inquiry-based learning enables students to think like scientists and increases the chances of applying 

scientific methods in science concepts by using their scientific process skills. (Tatar, 2006; Dewey, 

1910). Students' motivation and success increases in the courses in which research inquiry-based 

learning is used. (Johnson, Kahle  & Fargo, 2007; Kaya ve Yılmaz, 2016). Besides, the development 

of attitudes and skills expected of students, teachers education has a key role to encourage inquiry-

based research by. (Colburn, 2000). Postgraduate theses are very important in terms of contributing to 

the literature in the field of science education. However, it is expected to guide researchers who will 

work on the subject with the examination and analysis of postgraduate theses. (Deniş Çeliker  & Uçar, 

2015).  

In this study (2010-2021), the number of graduate and doctoral dissertations in which research 

inquiry-based learning was used, distribution by years, study group distribution, dependent variables 

examined for students and teachers, data collection tools they used, methods and models used, The 

scales used were examined in terms of the distribution of subject areas and the distribution of 

keywords. 

It is thought that the research will guide researchers who will use inquiry-based learning in science 

education by analyzing postgraduate theses published on inquiry-based learning. 

 

1.1. Limitations of the Study 

The number of graduate and doctoral theses, distribution by years, study group distribution, dependent 

variables examined for students and teachers, data collection tools used, methods and models used, 

scales used in science education between 2010-2021 aims to examine the distribution of subject areas 

and the distribution of keywords. 

1- What is the distribution of postgraduate theses in which research inquiry-based learning is 

used? 

2- What is the distribution of postgraduate theses using research inquiry-based learning in terms 

of publication years? 

3- How is the working group distribution of postgraduate theses in which research inquiry-based 

learning is used? 

4- Which dependent variables have been used in graduate theses in which research inquiry-based 

learning is used as an independent variable? 

5- Which data collection tools have been used in graduate theses in which research inquiry-based 

learning is used? 
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6- Which methods and models have been used in postgraduate theses in which research inquiry-

based learning is used? 

7- Which scales have been used in postgraduate theses in which research inquiry-based learning 

is used? 

8- In which subject areas has research inquiry-based learning been applied? 

9- How is the distribution of keywords in inquiry-based learning science education graduate 

theses? 

 

 

1.2. Purpose of the research 

1. Theses using research inquiry-based learning as an independent variable were examined. 

2. YÖKTEZ between research of 2010-2021, published on 29 thesis is also limited. 

3. In the study, science course in all classes of 4th grade, middle school and the theses made in 

the field of science teacher candidates and science teaching in Education faculty were 

examined. 

4. Theses written and published in Science Education Department were examined. 

2. METHOD  

2.1. Research model  

Document analysis method was used in the study. Document analysis method is the process of 

accessing existing records and documents and examining these documents according to the limitations 

we have identified (Çepni, 2007). Document review includes detailed analysis of the targeted findings 

(Yıldırım & Şimşek, 2011). 

 

2.2. Data collection tools and process 

In this study, 2010-2021 YÖKTEZ data held on science education at the base of research inquiry based on 

YÖKTEZ database argument used by the learning searched keywords "research inquiry", "research 

inquiry-based science education ',' science teacher 'scanned has 63 thesis found. Among these theses, theses 

in the field of physics teaching, biology teaching science, chemistry education, classroom education, social 

studies education, etc. were removed and 29 theses published in the field of science education were 

examined. Of the theses Elementary 4th grade, middle school science education in all classes, science 

teachers and science has been focused on having been in the field of teaching. 

 

2.3. Analysis of data 

Thesis evaluation form: The study prepared by researchers as a data collection tool "Thesis Evaluation 

Form" is used. In the evaluation form; Number of graduate theses published between 2010 and 2021, 

distribution by years, study group distribution, dependent variables examined for students and teachers, 

data collection tools used, methods and models used, scales used, distribution of subject areas and key 

words to reveal the findings by determining what happened in terms of tables. Percentage and frequency 

values of the findings were calculated according to this form. 

3. FINDINGS, DISCUSSION AND RESULTS  

When we look at the number of master's and doctoral theses published between 2010-2021, 22 

master's theses and 7 doctoral theses were published. It has been determined that inquiry-based 

learning is used more in master theses in terms of subject, and less in doctoral dissertation. Doğru, 

Gençosman, Ataalkın, and Şeker (2012) state that according to their research results, the most 

postgraduate thesis has been published in the field of science education. 
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Her master's thesis was published at most in 2019, and her doctoral thesis was published three theses 

in 2014 and 2018. Studies using research inquiry-based learning have been published at least once a 

year as a master's thesis. Since the research in the science curriculum adopts the inquiry-based learning 

strategy, an increase in the studies on the subject has been observed after 2013 (Bostan Sarıoğlu, Can 

ve Gedik, 2016). 

When the studies using inquiry-based learning were examined in terms of grade levels, no studies 

were found in the 3rd grade of primary school and the 4th grade of the universityAt the grade levels, 

applications were mostly made in the 6th and 7th grades. 

The most dependent variables used to measure the effects of the independent variable in the graduate 

theses published between 2010 and 2021 were academic achievement, attitudes towards science course 

and scientific process skills variables. To measure these variables, data collection tools, attitude scale, 

achievement test and scientific process skill tests were used. 

The subject areas where the dependent variables are applied in the examined master and doctoral 

dissertations are Physical Events, Living Things and Life, Matter and Its Nature. The most applied 

Physical Events are the Interaction of Light with Matter, Electric Circuits, Force and Motion, Sound 

and Properties, and Light Propagation units. The units used in the subject area of Creatures and Life 

are Systems in Our Body, Systems in Our Body and Health, World of Living Beings, Human and 

EnvironmentSubstance and Change, Matter and Industry, Matter and Heat units have been used in the 

subject area of Matter and Its Nature. It seems that the Earth and Universe unit is not used. 

In the postgraduate theses examined, the experimental method was used mostly among quantitative 

researches, and similar results were encountered in similar document analysis studies (De Jong, 2007; 

Karadağ, 2010; Selçuk, Palancı, Kandemir ve Dündar, 2014; Şimşek, Özdamar, Becit, Kılıçer, 

Akbulut ve Yıldırım, 2007). It is followed by the mixed method in which qualitative-quantitative 

researches are used together. 

In the studies examined, the most frequently used keywords were found to be "research inquiry based 

learning" and "scientific process skills". While browsing databases, the keyword that yields the most 

results is "research based learning". Keywords studies also provide important information and clues 

about the content of the study, so it makes it easier for the reader to access the necessary information 

(Tatar ve Tatar, 2008). In this context, keyword selection is important in order to reach the databases 

in studies on learning based on research inquiry. 

 

ÇALIŞMANIN ETİK İZNİ 

Yapılan bu çalışmada “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi” 

kapsamında uyulması belirtilen tüm kurallara uyulmuştur. Yönergenin ikinci bölümü olan “Bilimsel 

Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Eylemler” başlığı altında belirtilen eylemlerden hiçbiri 

gerçekleştirilmemiştir. Çalışma insan üzerinden gerçekleştirilmediğinden etik kurul izni 

gerektirmemektedir. 

  



6th INTERNATIONAL EDUCATION AND INNOVATIVE SCIENCES CONGRESS 

(November 24-25, 2022 / Burdur Mehmet Akif Ersoy University 

1269 
 

BİRLEŞTİRİLMİŞ VE BAĞIMSIZ SINIFLARDA OKUDUĞUNU ANLAMA VE DİNLEME 

BECERİLERİNİN FEN DERS BAŞARISI ÜZERİNE ETKİSİ 

 

THE EFFECT OF READING COMPREHENSION AND LISTENING SKILLS ON SCIENCE 

ACHIEVEMENT IN MULTIGRADE AND INDEPENDENT CLASSES 

 

Zülküf SADIK 1, İdris AKTAŞ2, Burak PİRİM3 

 

1 Millî Eğitim Bakanlığı, ORCID: 0000-0001-9902-2725 

2 Amasya Üniversitesi, ORCID: 0000-0001-6265-6337 

3 Millî Eğitim Bakanlığı, ORCID: 0000-0002-2038-326X 

 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı okuduğunu anlama ve dinleme becerilerinin fen bilimleri dersi akademik 

başarısını yordama gücünü birleştirilmiş ve bağımsız sınıflarda karşılaştırmalı olarak incelemektir. 

Çalışma, yordamalı korelasyonel modeldedir. Çalışmanın örneklemini Diyarbakır ilinin Eğil ilçesinde 

birleştirilmiş sınıflarda 48 (22 kız, 26 erkek) ve bağımsız sınıflarda 48 (24 kız, 24 erkek) olmak üzere 

toplamda 96 4. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak okuduğunu anlama testi 

(OAT), dinlediğini anlama testi (DBT) ve fen bilimleri akademik başarı testi (FBT) kullanılmıştır. 

Elde edilen verilerin ikili karşılaştırmaları bağımsız t-testi, OAT ve DBT puanlarının birlikte FBT 

puanları üzerine etkisi ise çoklu doğrusal regresyon ile analiz edilmiştir. Öğrencilerin OAT, DBT ve 

FBT puanlarının karşılaştırılmasında bağımsız sınıf öğrencileri lehine anlamlı fark görülürken, 

cinsiyete göre karşılaştırmalarda bir fark olmadığı görülmüştür. Çoklu regresyon analizi sonuçları 

birleştirilmiş sınıflar için okuduğunu anlama ve dinleme becerilerinin birlikte fen başarıları arasında 

anlamlı bir ilişki olduğunu ve fen başarısındaki değişimin %62’sini açıkladığını göstermektedir. 

Ayrıca sadece okuduğunu anlama fen başarısı üzerinde anlamlı değişimi açıklamaktadır. Okuduğunu 

anlamada meydana gelen 1 birimlik artış fen başarısında 0,52 birimlik bir artışa neden olmaktadır. 

Bağımsız sınıflarda ise anlamlı bir ilişki olmadığını göstermiştir.  

Anahtar Kelimeler: Bağımsız sınıf, birleştirilmiş sınıf, dinleme becerisi, fen başarısı, okuduğunu 

anlama. 

 

ABSTRACT 

The aim of this study is to comparatively examine the predictive effect of reading comprehension and 

listening skills on science academic achievement in multigrade and independent classrooms. This 

study is in predictive correlational design. The sample of the study consists of 96 4th grade students in 

total, 48 (22 girls, 26 boys) in multigrade classes and 48 (24 girls, 24 boys) in independent classes at 9 

different public primary schools in the province of Diyarbakır in Türkiye. As data collection tools, the 

Reading Comprehension Test (RCT), Listening Skills Test (LST), and Science Achievement Test 

(SAT) were used. The data obtained were analyzed by independent t-test for pairwise comparisons, 

and the predictive effects of RCT and LST scores together on SAT scores were analyzed by multiple 

linear regression. While there was a significant difference in favor of independent class students in the 

comparison of RCT, LST and SAT scores of students, it was seen that there was no difference in 

comparisons according to gender. The multiple linear regression results showed that, in multigrade 

classes, there is a significant relationship between together reading comprehension and listening skills, 

and science achievement, and together reading comprehension and listening skills explain 62% of the 

change in science achievement. Also, when the variables are examined separately, only reading 

comprehension explains the significant change in science achievement. The obtained values show that 

a 1-unit increase in reading comprehension will cause an increase of 0.52 units in science 
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achievement. On the other hand, it showed that there was no significant relationship in independent 

classes.  

Keywords: Independent classroom, listening skill, multigrade classroom, reading comprehension, 

science achievement. 

 

GİRİŞ 

Eğitim, istendik yönde kazanım değişikliğine sevk ederek öğrenmeyi öğrenen, kendisine yetebilen 

bireyler yetiştirme hedeflenmektedir. Bu hedefe ulaşmada bireylerin okuduğunu anlama ve dinleme 

becerileri hayati öneme sahiptir (Özbay, 2006). Okuma, şekilleri ve sembolleri görmek değil, 

gördüklerini anlamlandırabilmedir. Anlama, söyleneni ya da okunanı doğru olarak algılama veya 

ailesinde, okulunda ve çevresinde öğrenilenlerin ve bu söylenenlerin neden-sonuç ilişkisi bakımından 

kavranması, yorumlanması ve anlamlandırılmasıdır (Tekışık, 1994). Okuduğunu anlama, metni 

yeniden yazma, onu derinlemesine çözme, yeni anlamlar keşfetme, ana fikri ve konuyu belirlenmesidir 

(Çiftçi, 2007). Kişinin kendini geliştirmesi, üst düzey becerilerini harekete geçirmesi, çeşitli 

kaynaklardan yararlanarak edindiklerini işlevsel hale getirmesi okuduğunu anlama becerisine sahip 

olmasına bağlıdır (Akyol, 2009). Ayrıca okuduğunu anlama becerisi ile matematik, fen bilimleri, dil 

ve edebiyat derslerindeki başarı arasında pozitif bir ilişki vardır (Bloom, 1995). Okuduğunu anlama 

becerisini kazandırmak için ilkokul birinci sınıf öğrencilerine, okuma-yazma düzeneği başarılı bir 

şekilde kavratıldıktan sonra seçilen okuma parçalarından zevk almaları sağlamak gerekir. Bunun için 

de disiplinler arası konuları kullanmak faydalı olacaktır.  

Dinleme Becerisi işitme organı ile algıladıklarımızı anlamlandırma sürecidir (Özdemir, 1987). Mackay 

(1997)’e göre bilgilenme, bir konuya hâkim olmak, eleştirel bakış açısına sahip olma, başkalarının 

deneyimlerinden ve anlayışlarından faydalanmak, diğerlerini anlayıp bir sonuca varmak ve yeni 

ufuklar açmak nedenleriyle dinleme faaliyeti içine girmektedir. Dinleme, yaptığı işe bakmaksızın 

kişinin mutlaka kendisini geliştirmesi gerektiren becerilerdendir. Dinleme becerisi bireylerin 

hayatındaki başarılarının önemli bir parçasıdır. Dinleme becerisinin geliştirilmesinde söylenecekleri 

tahmin etme, söyleneni destekleyen unsurlardan yardım almak ve zihinsel özet yapmaktır (Çelik, 

2011; İzin, 2005). Özdemir (1987)’e göre; bireyin sahip olduğu dinleme becerisi, düşünce gelişimini 

doğrudan etki eder. İletişim kurduğumuz veya iletişim sırasında olan bütün dinlemeler, dinlenilenleri 

bireyin dinlediklerini anlamlandırıp açıklamasından oluşmaktadır. Dinleme sürecinde gelen bütün 

iletileri, dinleyici anlamlandırdığı şekliyle yorumlayıp kaydetmektedir. Düşünme gücünü okuma 

alışkanlıklarını geliştirmesiyle arttıran, dinleme becerisini de bu süreç içinde geliştirmiş bir çocuğun 

toplumda geri planda kalması mümkün gözükmemektedir (MEB, 2018). Dinleme, eğitim-öğretim 

faaliyetleri için vazgeçilmez ve ihmal edilmesi telafisi zor sonuçlar doğuracağından öğretim sürecinde 

dahil edilmelidir.  

Fen bilimleri, hayatta var olanları kapsamı içine alan, bu varoluşları açıklamak için çaba saf eden, 

merak uyandıran her şeyi hayatı daha yaşanılır kılmaya çalışan en geniş bilim dallarından biridir 

(Obalı, 2009). Değişen ve gelişen toplumların ilerlemesinin yolunun temel taşlarından biri bilim ve 

teknoloji alanlarındaki yaptıkları başarılı çalışmalar olarak geldiği bilinmektedir. Bilim ve teknoloji 

konusunda başarılı bir geleceğe sahip olmanın ve toplumların fen bilimleri eğitim öğretimine 

verdikleri önemle gerçekleşebilecektir. Fen ve dil temelli öğrenmeler hem kendi içerisinde birbirini 

tamamlayan, aşamalılık özelliği taşımakla birlikte hem de transfer edilebilirlik özellikleri taşımaktadır. 

İyi bir okuma ve okuduğunu anlama becerisine sahip olan bireylerin fen bilimleri, matematik gibi 

birçok alanda başarıları arasında pozitif ilişki vardır (Kutlu, Yıldırım, Bilican ve Kumandaş, 2011; 

Aslanoğlu, 2007; Çiftçi, 2007; Sever, 1993). 

 Birleştirilmiş ve Bağımsız Sınıflarda Öğretim  

 Birleştirilmiş sınıflarda aynı sınıf ortamında birden fazla farklı kademelerde olan öğrenci 

gruplarının olmasından dolayı öğretim uygulamaları bağımsız sınıflardan farklılık göstermektedir. 

Ancak Öğretim programlarında birleştirilmiş veya bağımsız sınıf ayrımı yapılmamaktadır. En temel 

farklılık ise birleştirilmiş sınıflarda öğretim uygulamalarını yaparken sınıf öğretmeni, öğretmenli 

saatler ve ödevli saatler olmak üzere iki farklı aşamada gerçekleştirilmesidir (Aktaş, 2020). 
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Birleştirilmiş sınıf farkı ödevli saatlerde ortaya çıkmaktadır. Ödevli saatlerde öğrenci kendi kendine 

öğrenmesi ve sorumluluk alması beklenir çünkü bu ödevli saat uygulamalarında öğretmen başka bir 

kademe öğrencilere öğretmenli ders işlemektedir. Bu nedenle birleştirilmiş sınıflarda öğretim 

uygulamaları öğrencilerin başarısını ve eğitim kalitesini arttırmak amacıyla üzerinde durulması 

gereken önemli bir konudur. Birleştirilmiş ve bağımsız sınıf öğrencilerinin başarılarını karşılaştıran 

çalışmalar birleştirilmiş sınıf öğrencilerinin daha düşük başarıya sahip olduğunu ortaya koymuştur 

(Saraçoğlu ve diğ., 2012; Uygur ve Yelken, 2010). Birleştirilmiş sınıflarda öğrenci başarısının düşük 

olmasının veli, öğrenci hazırbulunuşluğu, altyapı ve temel araç gereç sorunları ve öğretmenin 

uygulama yöntemleri gibi çeşitli nedenleri bulunmaktadır (Aktaş, 2020; Uçar, 1997; Uygur ve Yelken, 

2010). Başarı üzerine etkisi bulunan okuduğunu anlama ve dinleme becerilerinin fen başarısına etkisi 

de farklılık gösterecektir. 

Araştırmanın Önemi 

Alanyazında okuduğunu anlama ile fen başarısı arasındaki ilişkiyi inceleyen ilkokul (Yılmaz, 2011) ve 

ortaokul (Akbalık ve Yılayaz, 2020; Bayat, Şekercioğlu ve Bakır, 2014; Durgun ve Önder, 2019; 

Karasu ve Haşıloğlu, 2020; Obalı, 2009) düzeyinde çalışmalara rastlanmaktadır. Ancak ilkokul 

düzeyinde gerçekleştirilen çalışma sayısı oldukça azdır. Dinlediğini anlama ile fen başarısı arasındaki 

ilişkiyi inceleyen çalışmaya ise rastlanmamıştır. Bu bağlamda ilkokul düzeyinde gerçekleştirilen 

çalışmaların azlığı, dinlediğini anlama becerisi üzerine yoğunlaşan çalışmanın olmaması ve 

okuduğunu anlama ve dinleme becerisinin fen bilimleri ders başarısına etki derecesini belirlemeye 

çalışan araştırmalara rastlanmaması bu alanda bir eksikliktir. Okuduğunu anlama, dinleme becerisinin 

diğer dersleri etkilediği gibi fen bilimleri dersi öğrenim çıktılarını da etkilemektedir. Birleştirilmiş ve 

bağımsız sınıflarda okuduğunu anlama, dinleme becerisinin fen bilimleri dersi akademik başarına 

etkisine yönelik çalışmaların sınırlı olması alanyazında bir boşluktur. Bu araştırmanın amacı; 

okuduğunu anlama ve dinleme becerilerinin fen başarısı üzerindeki etkisini birleştirilmiş ve bağımsız 

sınıflarda karşılaştırmalı olarak incelemektir. Bu amaç bağlamında aşağıdaki araştırma sorularına 

cevaplar aranmıştır: 

Birleştirilmiş ve bağımsız sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin;  

1. Sınıf türüne göre okuduğunu anlama testi, dinleme becerisi testi ve fen başarı testinden 

aldıkları puanların ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark var mıdır? 

2. Cinsiyetlerine göre okuduğunu anlama, dinleme becerisi ve fen bilimleri başarısı arasında 

istatistiksel olarak anlamı bir fark var mıdır? 

3. Okuduğunu anlama testi ve dinleme beceri testi puanlarının birlikte fen başarı testinden 

aldıkları puanlar üzerine etkisi düzeydedir?  

YÖNTEM 

Araştırmanın Modeli  

Araştırma, ilişkisel tarama modelindedir. İlişkisel tarama modelinde bir durum/olay olduğu gibi 

betimlenir ve bu durum/olaya neden olan değişkenlerin ilişkisi, etkisi ve derecesi belirlenerek açıklanır 

(Kaya, Balay ve Göçen, 2012). Bu çalışmada birleştirilmiş sınıf ve bağımsız sınıflarda okuduğunu 

anlama ve dinleme becerilerinin fen başarısı üzerindeki etkisini ve bu değişkenler arasındaki ilişkiyi 

karşılaştırmalı olarak incelemeyi amaçladığından ilişkisel tarama modelindedir.  

Örneklem 

Bu çalışmanın örneklemini Diyarbakır ili Eğil ilçesindeki 2021-2022 eğitim-öğretim yılında 

birleştirilmiş sınıflarda 5 farklı şubede öğrenim gören 48 (22 kız, 26 erkek) ve bağımsız sınıflarda 4 

farklı şubede öğrenim gören 48 (24 kız, 24 erkek) olmak üzere toplamda 96 4. sınıf öğrencisi 

oluşturmaktadır. Çalışma uygun örnekleme yöntemine belirlenen öğrencilerle gerçekleştirilmiştir. 

Uygun örnekleme, zaman, para ve işgücü açısından var olan sınırlılıklar nedeniyle örneklemin kolay 

ulaşılabilir ve uygulama yapılabilir birimlerden seçilmesidir (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, 

Karadeniz ve Demirel, 2008).  

Veri Toplama Araçları 
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Veri toplama aracı olarak Okuduğunu Anlama Testi, Dinleme Beceri Testi ve Fen Bilimleri Akademik 

Başarı Testi kullanılmıştır.  

Okuduğunu Anlama Testi (OAT): 2 adet okuduğunu anlama metni ve bu metinlere bağlı çoktan 

seçmeli, kısa cevaplı, doğru yanlış sorulardan oluşan toplam 18 soru içermektedir. OAT birinci 

araştırmacı tarafından MEB (2018) 4. sınıf kazanımları dikkate alınarak geliştirilmiştir. Testin 

geçerliğini sağlamak amacıyla 3 sınıf öğretmeninin görüşü alınmış ve görüşler doğrultusunda 

düzeltmeler yapılarak son hali verilmiştir. OAT’ye ait örnek sorular Ek 1’de verilmiştir. Testte her bir 

sorunun doğru cevabı 1, yanlış cevabı 0 puan olarak değerlendirilmektedir. Buna göre testten 

alınabilecek en yüksek puan 16’dır.  

Dinleme Beceri Testi (DBT): 2 ses dosyasından ve bu ses dosyalarına bağlı 10 adet kısa cevaplı soru 

ve 1 adet ana düşünceyi belirlemeye yönelik soru olmak üzere toplam 11 sorudan oluşmaktadır. Testin 

geçerliliğini sağlamak amacıyla 3 sınıf öğretmeninin görüşü alınmış ve görüşler dikkate alınarak 

gerekli düzeltmeler yapılarak son hali verilmiştir. DBT’ye ait örnek sorular Ek 2’de verilmiştir. Testte 

her bir soruya verilen yanlış veya boş yanıtlar 0, eksik yanıtlar 1, doğru yanıtlar ise 2 puan olacak 

şekilde puanlanmıştır. Puanlama için araştırmacılar tarafından rubrik hazırlanmıştır. Testten 

alınabilecek en yüksek puan 22’dir.  

Fen Bilimleri Akademik Başarı Testi (FBT): FBT, doğru ve yanlış, boşluk doldurma ve çoktan 

seçmeli olmak üzere toplam 52 sorudan oluşmaktadır. FBT, 4. sınıf MEB (2018) fen öğretim 

programının madde ve doğası, fiziksel olaylar öğrenme alanlarının kavramlarını kapsayacak şekilde 

hazırlanmıştır. İlkokul 4. sınıfta birleştirilmiş ve bağımsız sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin 

seviyelerine uygunluk durumu ve kapsam geçerliliği 3 sınıf öğretmeninin görüşüyle sağlanmıştır. 

Testin güvenirliğine ait iç tutarlık katsayısı (KR-20) 0,83 olarak hesaplanmıştır. Testten alınabilecek 

en yüksek puan 52, en düşük puan 0’dır. FBT’ye ait örnek sorular Ek 3’te verilmiştir. 

Uygulama Süreci 

Araştırmada OAT ve DBT 40’ar, FBT ise 25 dakikada sınıf ortamında, yüz yüze ve farklı günlerde 

uygulanmıştır. Uygulama öncesinde öğrencilere testin amacı, nasıl uygulanacağı ve verilerin gizliliği 

hakkında bilgilendirme yapılmıştır.  

Verilerin Analizi  

Verilerin analizinden önce bu çalışmada diğer değişkenlerle (OAT, DBT ve FBT) karşılaştırmalar 

yapabilmek için (özellikle regresyon analizinde) puanlar 100’lük puanlama sistemine uygun olarak 

düzenlenmiştir. Daha sonra verilerin normalliği test edilmiştir. Birleştirilmiş ve bağımsız sınıflarda 

öğrenim gören öğrencilerin OAT, DBT ve FBT’den aldıkları puanların normalliği çarpıklık ve 

basıklık katsayıları incelenerek test edilmiştir. Tüm değişkenlere ait çarpıklık katsayıları ,296 ile -

1,613 ve basıklık katsayıları 3,731 ile -1,020 arasında değişmektedir. Çarpıklık katsayısının ±2 ve 

basıklık katsayısının ±7 aralığında olması normal dağılımın göstergesi olarak kabul edilmektedir 

(Bryne, 2010). Bu çalışmada elde edilen katsayı değerleri ölçüt değerler aralığında yer aldığından 

veriler normal dağılım göstermektedir. İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin sınıf türlerine (birleştirilmiş ve 

bağımsız sınıflar) ve cinsiyetlerine göre OAT, DBT ve FBT puan ortalamalarına ait karşılaştırmalar 

bağımsız t-testi ile test edilmiştir. OAT ve DBT puanlarının birlikte FBT puanları üzerine etkisi ise 

çoklu doğrusal regresyon ile analiz edilmiştir. Bağımsız t-testlerinde anlamlı farkın büyüklüğü Cohen 

d etki büyüklüğü ile hesaplanmıştır. Etki büyüklüğü 0,0-0,3 arası küçük, 0,3-0,7 arası orta, 0,7-1,0 

arası yüksek ve 1’in üzeri çok yüksek olarak değerlendirilmiştir. (Green ve Salkind, 2005). 

Güvenirlik ve Geçerlilik Çalışmaları 

Çalışmanın güvenirliğini ortaya koymak amacıyla OAT ve FBT testi için KR-20 iç tutarlılık 

katsayıları hesaplanmıştır. DBT için ise açık uçlu soruların puanlama rubriğine göre nasıl puanlandığı 

detaylıca açıklanmıştır. OAT’ye ait test güçlüğü 0,65, ayırt ediciliği 0,52 ve KR-20 iç tutarlılık 

katsayısı 0,69 olarak hesaplanmıştır. FBT’ye ait test güçlüğü 0,78, ayırt ediciliği 0,44 ve KR-20 iç 

tutarlılık katsayısı 0,83 olarak hesaplanmıştır.   

DBT hazırlanan puanlama anahtarı dikkate alınarak puanlanmıştır. Puanlama anahtarına her bir soruya 

verilen yanlış veya boş cevap 0, eksik cevaplar 1 ve doğru cevaplar 2 puan şeklinde 
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değerlendirilmektedir. Örneğin 8. soru olan “Atatürk’ün hayali nedir?” sorusuna “ülkeyi kurmak” veya 

“iyi insanlarla bir arada yaşamak” şeklinde cevap veren öğrenciler yanlış cevapladıkları için 0 puan, 

“mutlu olmak”, “birlikte yaşamak” şeklinde cevap verenler eksik cevap olarak değerlendirilmiş ve 1 

puan verilmiştir. Dinleme metninde geçen ifadeye anlamca ifade eden “İnsanların mutlu olduğu, özgür 

bireylerden oluşan güçlü bir Türkiye” cevabını verenler 2 puan almıştır.  

BULGULAR 

Öğrencilerin Sınıf Türlerine Göre Okuduğunu Anlama, Dinleme Becerisi ve Fen Başarılarının 

Karşılaştırılması  

İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin birleştirilmiş ve bağımsız sınıflarda öğrenim görme durumlarına göre 

OAT, DBT ve FBT’den aldıkları puanlar bağımsız t-testi ile analiz edilmiş ve sonuçları Tablo 1’de 

verilmiştir.  

Tablo 1. 4. Öğrencilerin birleştirilmiş ve bağımsız sınıflarda öğrenim görme durumlarına göre OAT, 

DBT ve FBT puanlarına ait bağımsız t-testi sonuçları 

Değişkenler Sınıf Türü N X SS t sd p EB (d) 

OAT Bir-Sınıf 48 60,42 17,87 -2,320 94 ,023 -0,88 

 Bağ-Sınıf 48 68,97 18,24     

DBT Bir-Sınıf 48 38,26 12,22 -5,009 84,007 ,000 -1,59 

 Bağ-Sınıf 48 53,69 17,51     

FBT Bir-Sınıf 48 77,64 15,64 -2,301 94 ,024 -0,63 

 Bağ-Sınıf 48 83,77 9,80     

OAT=Okuduğunu Anlama Testi; DBT=Dinleme Becerisi Testi; FBT=Fen Başarı Testi; Bir-

Sınıf=Birleştirilmiş Sınıflar; Bağ-Sınıf=Bağımsız Sınıflar; EB=Etki büyüklüğü; d=Cohen d       

Birleştirilmiş ve bağımsız sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin puanları ortalamaları incelendiğinde; 

OAT (t=-2,320, p<0,05), DBT (t=-5,009, p<0,001) ve FBT (t=-2,301, p<0,05)’den aldıkları puan 

ortalamaları arasında bağımsız sınıflarda okuyan öğrenciler lehine istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

olduğu görülmektedir. Bu farklar FBT’de orta (EB=0,63), OAT’de yüksek (EB=0,88) ve DBT’de 

(EB=1,59) çok yüksek derecede etki büyüklüğüne sahiptir.  

Öğrencilerin Cinsiyetlerine Göre Okuduğunu Anlama, Dinleme Becerisi ve Fen Başarılarının 

Karşılaştırılması  

İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin toplamı için cinsiyetlerine göre OAT, DBT ve FBT’den aldıkları puanlar 

bağımsız t-testi ile analiz edilmiş ve sonuçları Tablo 2’de verilmiştir.  

Tablo 2. Birleştirilmiş ve bağımsız sınıflarda okuyan öğrencilerin cinsiyetlerine göre OAT, DBT ve 

FBT puanlarına ait bağımsız t-testi sonuçları 

Değişkenler Cinsiyet N X SS t sd p 

OAT Kız 46 63,16 18,47 -,780 94 ,438 

 Erkek 50 66,11 18,54    

DBT Kız 46 45,55 17,79 -,233 94 ,816 

 Erkek 50 46,36 16,22    

FBT Kız 46 79,64 13,51 -,751 94 ,454 

 Erkek 50 81,69 13,24    

OAT=Okuduğunu Anlama Testi; DBT=Dinleme Becerisi Testi; FBT=Fen Başarı Testi 

Kız ve erkek öğrencilerin OAT’den aldıkları puanların ortalamaları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark olmadığı göstermiştir (t=-,780, p>0,05). Kız ve erkek öğrencilerin DBT’den aldıkları 
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puanların ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığını göstermiştir (t=-,233, 

p>0,05). Kız ve erkek öğrencilerin FBT’den aldıkları puanların ortalamaları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark olmadığını göstermiştir (t=-,751, p>0,05).  

Öğrencilerin Okuduğunu Anlama ve Dinleme Becerisinin Fen Başarısı Üzerine Etkisi 

İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama ve dinleme becerilerinin fen başarıları üzerine ne 

derece etki ettiğini ortaya koymak amacıyla öğrencilerin öğrenim gördüğü sınıf türleri ve toplamı için 

çoklu regresyon analizi gerçekleştirilmiştir. Regresyon analiz sonuçları Tablo 3’te verilmiştir.  

Tablo 3. Regresyon analiz sonuçları 

 Değişken B Standart hata β t p İkili r Kısmi r 

Birleştirilmiş sınıflar Sabit 43,469 7,095  6,127 ,000   

 OAT ,519 ,118 ,594 4,414 ,000 ,622 ,550 

 DBT ,073 ,172 ,057 ,426 ,672 ,354 ,063 

    R=0,624 

   F(2, 45)=14,357  R2=0,390 

p<0,000      

Bağımsız Sınıflar Sabit 72,198 6,502  11,104 ,000   

 OAT ,121 ,078 ,225 1,542 ,130 ,243 ,224 

 DBT ,060 ,082 ,108 ,737 ,465 ,146 ,109 

    R=0,266 

   F(2, 45)=1,707  R2=0,071 

p<0,193      

Toplam Sabit 54,933 4,707  11,670 ,000   

 OAT ,314 ,069 ,435 4,539 ,000 ,490 ,426 

 DBT ,118 ,076 ,150 1,561 ,122 ,309 ,160 

    R=0,510 

   F(2, 93)=16,315 R2=0,260 

p<0,000      

 

Çoklu regresyon analizi sonuçları ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama ve dinleme 

becerilerinin birlikte fen başarıları ile arasında toplamda (R=0,510, R2=0,260, F(2, 93)=16,315; 

p<0,001) ve birleştirilmiş sınıflarda (R=0,624, R2=0,390, F(2, 45)=14,357; p<0,001) anlamlı bir ilişki 

olduğunu gösterirken, bağımsız sınıflarda anlamlı bir ilişki olmadığını göstermiştir (R=0,266, 

R2=0,071, F(2, 45)= 1,707; p>0,05). Okuduğunu anlama ve dinleme becerisi birlikte fen başarısındaki 

değişimin öğrencilerin toplamında %51’ini birleştirilmiş sınıflarda ise %62’sini açıklamaktadır.  

Birleştirilmiş sınıflar için standartlaştırılmış regresyon katsayılarına göre, yordayıcı değişkenlerin fen 

başarısı üzerindeki göreli önem sırası okuduğunu anlama (β= 0,594) ve dinleme becerisi (β= 0,057) 

şeklindedir. Regresyon katsayılarının anlamlılık testleri göz önüne alındığında yordayıcı 

değişkenlerden okuduğunu anlamanın fen başarısı üzerinde anlamlı bir yordayıcı olduğu görülürken 

(t=4,414; p<0,001), dinleme becerisinin anlamlı bir yordayıcı olmadığı görülmektedir (t=0,426; 

p>0,05). Yani okuduğunu anlama fen başarısı üzerinde anlamlı değişimi açıklarken dinleme becerisi 

açıklamaktadır. Yordayıcı değişkenlerle fen başarısı arasındaki ilişkilere bakıldığında okuduğunu 

anlama ile (r=0,622) [diğer değişkenlerin etkisi kontrol edildiğinde (r=0,550)], dinleme becerisi ile 

(r=0,354) [diğer değişkenlerin etkisi kontrol edildiğinde (r=0,063)] düzeyinde korelasyon olduğu 
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görülmektedir. Regresyon analizi sonucuna göre fen başarısını yordayan regresyon denklemi şöyledir; 

FBT= (0,519*Okuduğunu anlama puanı) +(0,073*Dinleme beceri puanı) + (43,469). Bu değerler 

okuduğunu anlamada meydana gelen 1 birimlik artışın fen başarısında 0,52 birimlik bir artışa, dinleme 

becerisindeki 1 birimlik artışın fen başarısında 0,07 birimlik bir artışa neden olacağını göstermektedir. 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin OAT, DBT ve FBT puan ortalamaları arasında bağımsız sınıflarda 

okuyan öğrenciler lehine istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmiştir. Bulgular cinsiyete göre 

öğrencilerin OAT, DBT ve FBT puan ortalamaları arasında bir fark olmadığını ortaya koymuştur.  

Bulgular birleştirilmiş sınıflarda bağımsız sınıflara göre fen başarısının daha düşük olduğunu ortaya 

koyan önceki çalışma bulgularıyla uyumludur (Adanur, 2019; Saraçoğlu, Böyük ve Tanık, 2012; Uçar, 

1997; Uygur ve Yelken, 2010). Bu birleştirilmiş sınıflarda öğrencilerin başarılarını olumsuz etkileyen 

veli, öğrenci hazırbulunuşluğu, altyapı ve temel araç gereç sorunları ve öğretmenin uygulama 

yöntemleri gibi çeşitli nedenlerden kaynaklanıyor olabilir (Aktaş, 2020; Uçar, 1997; Uygur ve Yelken, 

2010).  

Ayrıca okuduğunu anlama ve dinleme becerisi birlikte fen başarısındaki değişimin öğrencilerin 

toplamında %51’ini birleştirilmiş sınıflarda ise %62’sini açıklamaktadır. Bağımsız sınıflarda ise 

anlamlı bir katkısının olmadığını ortaya koymuştur. Birleştirilmiş sınıflarda okuyan öğrenciler 

devamsızlık problemleri nedeniyle (Uygur ve Yelken, 2010) bağımsız sınıflarda okuyanlara göre daha 

geç okuma yazma öğrenmektedir. Birleştirilmiş sınıflarda okumayı öğrenen öğrenciler okuma, 

okuduğunu anlama ve dinlemediğini anlama becerilerinde gelişme kaydederken okumayı 

öğrenemeyen geri kalmaktadır. Bu durum test puanlarına yansıdığından belirgin bir şekilde 

okuduğunu anlama fen başarısına etki etmiştir. Okuduğunu anlama ile öğrencilerin fen ve diğer 

derslerdeki başarıları arasında ilişki olması bunu desteklemektedir (Kutlu, Yıldırım, Bilican ve 

Kumandaş, 2011; Aslanoğlu, 2007; Çiftçi, 2007; Sever, 1993). Dinlediğini anlamanın hem 

birleştirilmiş sınıflarda hem de bağımsız sınıflarda fen başarısına etki etmemesi şaşırtıcı bir sonuçtur. 

Bu, dinleme becerilerinin ihmal edilmesi ve dinleme sürecinde etkileşimin kısa süreli olmasından 

kaynaklanabilir. Dinleme becerisinin doğal süreç içinde geliştiği ve öğretilemeyeceği inancı nedeniyle 

“ihmal edilmiş, kaybolmuş, unutulmuş, yetim kalmış ve üvey evlat” tanımlamaları (Aytan, 2011) ilk 

nedeni desteklemektedir. İkinci olarak okuma sürecinde öğrenci dinleme sürecine göre daha fazla 

etkileşim içindedir. Okuma sürecinde öğrenciler ihtiyaç duyduğunda geri dönüp tekrar okuma ve 

parçaların üzerinde durarak düşünme imkanına sahiptir. Dinleme ise kısa sürede gerçekleşen ve 

çoğunlukla geri dönüşü veya tekrarı olmayan kısa süreli etkileşim sürecidir.  

Sonuç olarak okuduğunu anlamanın birleştirilmiş sınıflarda fen başarının üzerine olumlu etkisini 

olduğu ortaya konulmuştur. Dinlediğini anlama becerilerinin anlamlı bir etkisinin olmaması dinleme 

becerisi üzerine daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu ortaya koymaktadır. 

KAYNAKÇA 

Akbalık, S. ve Yılayaz, Ö. (2020). Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama ve fen 

başarılarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Turkish Journal of Educational Studies, 7(3), 

118-138. 

Aktaş, İ. (2020). Birleştirilmiş Sınıflarda Fen Eğitimi. Murat Kurt (Ed.), İlkokulda Alternatif Eğitim 

Uygulamaları içinde (1. Baskı, s. 123-142). Ankara: Pegem Akademi. 

Akyol, H. (2009). Türkçe ilk okuma yazma öğretimi. Ankara: Pegem Akademi. 

Aslanoğlu, A. E. (2007). PIRLS 2001 Türkiye Verilerine Göre 4. Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu 

Anlama Becerileriyle İlişkili Faktörler. Doktora tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 

Ankara. 

Bayat, N., Şekercioğlu, G., ve Bakır, S. (2014). Okuduğunu anlama ve fen başarısı arasındaki ilişkinin 

belirlenmesi. Eğitim ve Bilim, 39(176), 457-466 

Bloom, B.S. (1995). İnsan nitelikleri ve okulda öğrenme. Çev. Durmuş Ali Özçelik, MEB Yayınları. 



6th INTERNATIONAL EDUCATION AND INNOVATIVE SCIENCES CONGRESS 

(November 24-25, 2022 / Burdur Mehmet Akif Ersoy University 

1276 
 

Byrne, B. M. (2010). Structural equation modeling with AMOS: Basic concepts, applications, and 

programming. New York: Routledge. 

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K., Akgün, Ö.E., Karadeniz, S. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel 

Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi. 

Çelik, C. E. (2011). Türkçe Öğretimi. Kriter Yayınları. 

Çiftçi, Ö. (2007). İlköğretim 5. Sınıf öğrencilerinin Türkçe öğretim Programında belirtilen okuduğunu 

anlamayla ilgili kazanımlara ulaşma düzeyinin belirlenmesi. Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim 

Bilimleri Enstitüsü, Ankara. 

Durgun, E., ve Önder, İ. (2019). The relationship of science achievement with reading comprehension, 

graphic reading, problem solving skills in middle school seventh grade students.  Journal of Individual 

Differences in Education, 1(1), 1-13. 

Green, S.B. & Salkind, N.J. (2005). Using SPSS for Windows and Macintosh: Analyzing and 

Undestading Data (4th Edition). New Jersey: Pearson.  

İzin, N. (2005). Dil Becerilerinin Gelişiminde Özgüven. Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim 

Bilimleri Enstitüsü, Ankara. 

Karasu, İ. ve Haşıloğlu, M. A. (2020).  Okuduğunu anlama yorumlama ve dört işlem becerisinin 6. 

sınıf fen bilimleri dersi sürat konusundaki öğrenci başarısına etkisi.  Journal of Computer and 

Education Research, 8(15), 136-155. 

Kaya, A., Balay, R. ve Göçen, A. (2012). Öğretmenlerin alternatif ölçme ve değerlendirme 

tekniklerine ilişkin bilme, uygulama ve eğitim ihtiyacı düzeyleri. İnternational Journal of Human 

Sciences, 9(2), 1303-5134. 

Kutlu, Ö., Yıldırım, Ö., Bilican, S. ve Kumandaş, H. (2011). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin 

okuduğunu anlamada başarılı olup-olmama durumlarının kestirilmesinde etkili olan değişkenlerin 

incelenmesi. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 2(1), 132-139.  

Mackay, I. (1997). Dinleme Becerisi. Aksu, Bora ve Cançolak, Onur (Çev). İlk Kaynak Kültür 

Yayınları. 

Millî Eğitim Bakanlığı-MEB-(2018). İlköğretim Kurumları Fen Bilimleri Dersi (3-8 sınıflar) Öğretim 

Programı. Devlet Kitapları Müdürlüğü Basım Evi. 

Obalı, B. (2009). Öğrencilerin Fen ve Teknoloji Akademik Başarısıyla Türkçede Okuduğunu Anlama 

ve Matematik Başarıları Arasındaki İlişki. Yüksek Lisans Tezi. Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri 

Enstitüsü, Sakarya. 

Özdemir, E. (1987). İlkokul Öğretmenleri için Türkçe Öğretimi Kılavuzu. İnkılap Kitapevi. 

Özbay, M. (2006), Türkçe Özel Öğretim Yöntemleri II. Öncü Kitap. 

Saraçoğlu, S., Böyük, U. ve Tanık, N. (2012). Birleştirilmiş ve bağımsız sınıflarda öğrenim gören 

ilköğretim öğrencilerinin bilimsel süreç beceri düzeyleri. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 9(1), 83-100. 

Sever, S. (1993). Türkçe Öğretiminde Uygulanan Tam Öğrenme Kuramı İlkelerinin Okuma ve Yazılı 

Anlatım Becerilerindeki Erişiye Etkisi. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Ankara. 

Tekışık, H. H. (1994). İlk Okuma Yazma Öğretimi ve Ders Kitabı. Tekışık A. Ş. Web. Ofset Tesisleri. 

Uçar, G (1997). Birleştirilmiş Sınıflar Fen Bilgisi Dersi Işık Ünitesinde Öğrenci Başarısına 

Öğrencilerin Çalışma Alışkanlıkları ve Öğretmenlerin Ders İşleme Yöntemlerinin Etkisi. Yüksek 

Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. 

Uygur, M. ve Yelken, T. Y. (2010). Birleştirilmiş sınıflı okullarda uygulanan fen ve teknoloji dersine, 

yeni ders fen programına yönelik öğrencilerin ve öğretmenlerin görüşleri. Çukurova Üniversitesi 

Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 1-18. 



6th INTERNATIONAL EDUCATION AND INNOVATIVE SCIENCES CONGRESS 

(November 24-25, 2022 / Burdur Mehmet Akif Ersoy University 

1277 
 

Yılmaz, M. (2011). İlköğretim 4. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama seviyeleri ile Türkçe, 

matematik, sosyal bilgiler ve fen ve teknoloji derslerindeki başarıların arasındaki ilişkinin 

belirlenmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 29, 9-14. 

  

EKLER 

Ek 1. Okuduğunu Anlama Testi örnek metni ve örnek soruları 

TEMA VAKFI İLE OKUL İŞ BİRLİĞİ 

Babamın tayini nedeniyle kaydımı başka bir okula aldırdık. Yeni okuluma alışmaya çalışıyordum. 

Okulumuzun geniş bir bahçesi içinde ayrı ayrı oyun sahaları vardı. Tek eksiği okulumuzun bahçesinde 

çok az ağaç olmasıydı. Hiç çimen yoktu. Ben bu duruma çok üzülüyordum. 

Neler yapabilirim diye düşündüm. Sonra arkadaşlarımla konuştum. Okulumuzun bahçesini 

ağaçlandırmaya karar verdik. Ama nasıl yapacağımızı bilmiyorduk. Öğretmenimiz gelince söz isteyip 

konuştum. 

- Öğretmenim bir şey söyleyebilir miyim? 

- Evet Murat Can. 

- Öğretmenim okulumuzun bahçesinde çok az ağaç ve yeşil alanımız var. Biz okulumuzu 

ağaçlandırmak istiyoruz. Bize yardım eder misiniz öğretmenim? 

- Tabi ki yardım ederim. Bu konuyla ilgili TEMA Vakfı’ndan yardım isteyebiliriz. 

Ertesi gün hemen bir kampanya başlattık. Bize TEMA Vakfı’ndan da yardım ettiler. Okulumuza çim 

tohumları ve çok sayıda fidan aldık. Sonra da arkadaşlarım ve öğretmenimle birlikte bahçemize 

fidanları diktik ve çim tohumlarını ektik. Bahçemiz şimdi çok güzel oldu. Artık bahçemizde ağaçların 

altında oturabiliyor ve çevremizdeki kuş cıvıltılarını dinliyoruz. 

Bundan sonra her zaman TEMA Vakfı’na yardım edeceğiz. TEMA Vakfı okulumuzu, çevremizi, 

ülkemizi ağaçlandırmaya devam ettikçe her şey çok güzel olacak. 

https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.899/index.html#/main/curriculum/2/eba/4/turty

?currID=abbad236dbcd3ffa8338111558ac017c&expand=false&isSub=false&schoolSubType=2&bac

kID=e7c261e2-4e4c-83f1-3a8d-5a85006814d4 adresinden alınmıştır. 

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayalım. 

2. Okulun tek eksiği nedir? 

   A. Bahçesinde ağaçların az olması       B. Oyun alanının az olması, 

   C. Okulun küçük olması                       D. Park alanlarının az olması. 

Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları metinden yararlanarak metne uygun kelimelerle dolduralım. 

6. Ağaçlandırma konusunda …………………………………………… yardım istemişler. 

Aşağıdaki cümleleri metinden yararlanarak doğru veya yanlış olma durumuna göre dolduralım. 

11. (  ) Öğrenciler ağaçlandırma için bir kampanya başlatmış. 

Ek 2. Dinleme Beceri Testi örnek metni ve örnek soruları 

  

https://cdn2.eba.gov.tr/PROD_REPOSITORY/8/85b5718c7f53ad0597bb8d3988d0e583.pdf?st=ZyQa

ndZr_yA7j9TrvT4b6Q&e=1654162399&eec=i/rBxrz/4lD3/IaZuwvPer4GKGnmpBNf7SP1cbNc8Mq

FckA14xL/Dz702CEIULsQnZRhbqAfK2MPfD0z36zZ+w== adresinden alınmıştır. 
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Yukarıdaki ses dosyasını dikkatlice dinleyiniz ve dinlediğiniz metni dikkate alarak aşağıdaki soruları 

cevaplayınız. 

8. Atatürk’ün kurmak istediği Türkiye, metinde nasıl anlatılmış? …………………….. 

10. Atatürk’ün çocuklara emanet etmek istediği neymiş? …………………….. 

Ek 3. Fen Başarı Testi örnek soruları 

A- Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız. 

1. (D) Mıknatıs; demir, nikel, kobalt gibi maddeleri ve bu maddelerden yapılmış olan cisimleri 

çeker. 

2. (Y) Sürtünme, hareketi hızlandıran kuvvettir. 

B- Aşağıda verilen ifadelerdeki boşluklara uygun sözcükleri yazarak tamamlayınız. 

12. Sıvı ve gaz maddeler katılardan farklı olarak ……………….. özelliklerine sahiptir. 

14. Sıcaklık ………….. denilen aletlerle ölçülür. 

37. Bir mum yakıp, üzerini karton kutuyla örtelim. Bu karton kutunun her neresinden delersek delelim 

ışığın dışarı çıktığını görürüz. Bu durum için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?  

A) Mum doğal bir ışık kaynağıdır. B) Işığın yayılması için havaya ihtiyaç vardır. 

C) Işık her yönde yayılır.  D) Karton saydam bir maddedir. 
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SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ DOĞAYLA İLİŞKİ DÜZEYLERİNİN 

BELİRLENMESİ 

 

DETERMINING THE LEVELS OF NATURE TEACHER CANDIDATES 

 

Şeyma AKSAKAL1, İrfan EMRE2 

 

1Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Elazığ 

2Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü, Elazığ 

 

Özet 

Bu çalışmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarının doğaya ilişkin görüşlerini belirlemektir. Araştırmaya 

bir üniversitenin Eğitim Fakültesindeki Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalının 1-4. sınıflarında 

öğrenim gören 151 öğretmen adayı katılmıştır. Sınıf öğretmeni adaylarının doğaya ilişkin görüşlerinin 

belirlenmesinde yüzde ve frekans analizleri kullanılmıştır. Tarama metoduyla yürütülen araştırmada 

kullanılan ölçek toplamda 21 maddeden ve 3 alt boyuttan oluşmaktadır. Araştırmada aynı zamanda 

öğretmen adaylarının doğaya ilişkin görüşlerinin, cinsiyetleri açısından anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek için bağımsız gruplar t testi kullanılırken sınıf seviyesi açısından farklı sınıf 

seviyeleri arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını belirlemek amacıyla da tek-yönlü ANOVA 

analizi kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre araştırmada kullanılan ölçeğin her üç alt 

boyutunda da cinsiyet değişkeni açısından ve sınıf seviyesi değişkeni açısından anlamlı bir farklılık 

bulunmamıştır.  

Anahtar Kelimeler: Doğaya İlişkin Görüş, Öğretmen Adayı, Sınıf Eğitimi 

 

Abstract 

The aim of this study is to determine the views of primary school teacher candidates about nature. The 

1st-4th grades of the Classroom Teaching Department in the Faculty of Education of a university were 

included in the research. 151 pre-service teachers studying in classrooms participated in the study. 

Percentage and frequency analyzes were used to determine the views of primary school teacher 

candidates about nature. The scale used in the research conducted with the survey method consists of 

21 items and 3 sub-dimensions. Also, independent groups t-test was used to determine whether the 

views of teacher candidates about nature showed a significant difference in terms of their gender, 

while one-way ANOVA analysis was used to determine whether there was a significant difference 

between different grade levels in terms of grade level. According to the results of the study, no 

significant difference was found in terms of gender variable and grade level variable in all three sub-

dimensions of the scale used in the research. 

Keywords: View on Nature, Pre-service Teacher, Classroom Education 
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1.GİRİŞ 

    Son yıllarda hem dünyamız hem de tüm canlılar çeşitli sorunlarla mücadele etmektedir. 

İnsanoğlunun yaşadığı çevreye ayak uydurması ve bu çevrenin gerektirdiği sorumlulukları yerine 

getirmesi beklenirken yıllar geçtikçe bu durum tersine dönmüş ve günümüzde çevreyle ilgili çeşitli 

problemler artık çözülemeyecek duruma gelmeye başlamıştır. Alagöz (2011)’e göre; doğamızda 

bulunan kaynaklarımızın üstündeki baskı ve insanlığın bu kaynaklar üstünden gelişmek istemesi çevre 

sorunlarının temelini oluşturmaktadır. Doğanın dengesi insanların çıkarları için bozulurken, diğer 

taraftan çevremizde meydana gelen felaketlerin yaşanması da artık kaçınılmaz bir hale gelmiştir (Gül, 

2013). 

  Doğanın bir nesne olarak yer aldığı ve insanlık tarafından hüküm altına alınması ve sömürülmesi 

durumu çevre sorunlarıyla beraber ayrıca korunması zorunlu olan bir hale bürünmüştür (Köşker ve 

Çalışandemir 2015).  Doğaya karşı algı oluşturma sırasında etkin olan durumların yönetilmesi, içinde 

yaşadığımız doğanın bir tüketim-üretim aracı değil hayatın temeli olması yönündeki bilincin 

artırılması açısından önem arz etmektedir (Köşker,2020). 

  Bektaş ve diğ. (2017)’e göre; “Doğayla ilişki” kavramında bahsedilen şeyin bireylerdeki doğa 

kavramının onların fiziksel, bilişsel ve duyuşsal bağlarla olan bağıdır. Bu sonuçlardan yola çıkarak 

bireylerde doğaya ilişkin olumlu algının oluşması için doğa eğitiminin önemini de belirgin hale 

getirmeye başlamıştır. Çevreye yönelik bilinci gelişmiş bireyler yetiştirmek amacıyla, sorunlar ortaya 

çıkmadan gerekli tedbirleri alabilen ve yine aynı konuda öğrencilerine örnek olacak öğretmenlere olan  

ihtiyaç bu anlamda gün geçtikçe artmaktadır (Kıyıcı ve diğ.,2014). Doğa eğitimine uygun bir şekilde 

tutum, bilgi ve becerilerin ve bireylere farkındalık kazandıracak uygulama ve içeriklerin eğitim 

fakülteleri kapsamında yaygınlaştırılması, öğretmen adaylarının doğa eğitimi için gerekli olan ekolojik 

bilince sahip olmaları, aynı zamanda öğretimi tasarlayıp yön vermeleri açısından önem arz etmektedir 

(Güven 2014, Oğurlu 2016, Şahin, Cerrah, Saka ve Şahin 2004, Uzun ve Sağlam 2005).  Bu bağlamda 

bu çalışmada sınıf öğretmeni adaylarının doğayla ilişki düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Yöntem 

   Bu çalışmada, nicel araştırma yöntemlerinden olan tarama metodu (survey method) kullanılmıştır 

(Johnson, 2001; Johnson ve Onwuegbuzie,2004). Tarama metodu, geçmişte veya halen var olan bir 

durumu mevcut şekliyle tanımlamayı, değişkenler arasındaki ilişkiyi mukayese etmeyi amaçlayan ve 

belli bir sürede veri toplamaya dayalı bir araştırma türüdür (Karasar,2000). 

Evren/Örneklem 

  Bu çalışmaya bir Devlet Üniversitesinin Eğitim Fakültesinin Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalında 1,2,3 

ve 4. sınıflarında öğrenim gören 151 öğretmen adayı katılmıştır.  

 

Veri Toplama Araçları 

   Bu çalışmada, Çakır ve arkadaşları (2015) tarafından adaptasyonu yapılan “Doğayla İlişki Ölçeği” 

kullanılmıştır.  Orjinali, Nisbet ve arkadaşları (2009) tarafından geliştirilen ölçek, “doğayla ilişki-

özbenlik”, “doğayla ilişki-perspektif” ve “doğayla ilişki” olmak üzere 3 alt boyut ve toplam 21 

maddeden oluşmaktadır. Ölçekteki maddelere ilişkin cevaplar 5’li Likert tipi derecelendirmesi 

(5=Kesinlikle Katılıyorum, 4=Katılıyorum, 3=Kararsızım, 2=Katılmıyorum, 1=Kesinlikle 

Katılmıyorum) ile alınmıştır. Katılımcılara ait cinsiyet ve sınıf düzeyine ait bilgiler araştırmacılar 

tarafından geliştirilen bir form ile alınmıştır. Ölçeğin güvenirlik analizi sonuçlarına göre iç tutarlılık 

katsayısı 0.88 olarak hesaplanırken, doğaya ilişki-özbenlik boyutu için iç tutarlılık katsayısı 0.87, 

perspektif ve deneyim alt boyutları için de sırasıyla 0.74 ve 0.73 olarak hesaplanmıştır. 

Verilerin Analizi 

   Sınıf öğretmeni adaylarının doğaya ilişkin görüşlerinin belirlenmesinde ve kişisel bilgiler 

anketindeki verilerin analizinde, yüzde ve frekans analizleri kullanılmıştır. Ayrıca öğretmen 

adaylarının doğaya ilişkin görüşlerinin, cinsiyetleri ve sınıf seviyeleri açısından anlamlı bir farklılık 
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gösterip göstermediğini belirlemek için bağımsız gruplar t testi uygulanmıştır. Aynı zamanda sınıf 

seviyesi açısından anlamlı bir farklılık olup olmadığını belirlemek amacıyla da tek-yönlü ANOVA 

analizi kullanılmıştır. Ayrıca araştırmada kısmi eta kare değerleri de hesaplanmıştır.  

Bulgular 

Tablo 1. : Araştırmaya katılan öğrencilerin cinsiyet durumlarına göre genel dağılımı 

Cinsiyet N % 

Kadın 111 73.5 

Erkek   40 26.5 

 

  Tablo 1 incelendiğinde, araştırmaya katılan öğrencilerin 111’ini kadın, 40’ını da erkek öğretmen 

adayının oluşturduğu görülmektedir.  

Tablo 2. : Araştırmaya katılan öğrencilerin sınıf seviyesi değişkenine göre genel dağılımı 

Sınıf Seviyesi N % 

1. sınıf 36 23.8 

2. sınıf 36 23.8 

3. sınıf 42 27.8 

4. sınıf 37 24.5 

 

  Tablo 2 incelendiğinde araştırmaya katılan öğrencilerden 1. ve 2. sınıflarda öğrenim gören öğretmen 

adaylarının sayısının 36 olduğu, 3. sınıflarda öğrenim gören öğretmen adaylarının sayısının 42 olduğu 

ve son sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarının sayısının da 37 olduğu görülmektedir.  

 

 

Tablo 3. Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının ölçekte maddelerine ilişkin görüşleri  

 

Madde 

No 

Alt boyutlar/Maddeler Aritmetik 

Ortalama 

ss  

 Dİ-Özbenlik   

1 Davranışlarımın çevreyi nasıl 

etkilediğini düşünürüm 

4.19 1.00 

2 Doğaya ve çevreye 

bağlılığım ruhumun bir 

parçasıdır. 

4.09 .89 

3 Çevre sorunlarının 

farkındayım. 

4.46 .78 
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4 Kendimi doğanın bir parçası 

olarak görüyorum. 

4.42 .80 

5 Doğa ile ilgili hislerim yaşam 

tarzımı etkilemez. 

2.03 1.16 

6 Şehrin ortasında bile 

etrafımdaki doğayı fark 

ederim 

4.13 .91 

7 Doğa ile ilişkim benliğimin 

önemli bir parçasıdır. 

4.17 .85 

8 Dünyaya ve canlıların 

tümüne oldukça bağlıyım. 

3.85 .94 

 Dİ-Perspektif   

9 Bazı türlerin nesli devam 

etmese de olur. 

4.34 1.14 

10 İnsanların doğal kaynakları 

istedikleri gibi kullanma 

hakları vardır. 

1.58 1.06 

11 Çevre konusunda ne 

yaparsam yapayım dünyanın 

öteki yerlerindeki 

problemlere çözüm 

olmayacaktır. 

3.72 1.31 

12 Hayvanlar ve bitkiler 

insanlardan daha az haklara 

sahip olmalıdır. 

1.96 1.28 

13 Doğayı koruma çalışmaları 

gereksizdir, çünkü doğa 

insanların yol açtığı 

sorunlara karşı kendini 

yenileyecek kadar güçlüdür. 

1.60 1.12 

14 İnsan dışındaki canlıların 

durumu, insanoğlunun 

geleceğinin bir göstergesidir. 

4.19 1.06 

15 Hayvanların çektiği acıları 

umursarım. 

4.41 1.08 

 Dİ-Deneyim   

16 Kötü havada bile dışarıda 

olmayı severim. 

3.09 1.36 

17 İdeal tatil yerim uzak, el 3.74 1.14 
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değmemiş bir doğa alanıdır 

18 Toprakla uğraşmaktan ve 

ellerimi kirletmekten 

hoşlanırım. 

3.88 1.13 

19 Nerede olursam olayım 

yabani hayat ilgimi çeker. 

3.29 1.22 

20 Doğal alanlara sık gitmem. 3.76 1.12 

21 Medeniyetten uzak, ormanın 

derinliklerinde olma 

düşüncesi beni korkutur. 

2.95 1.22 

 

  Tablo 3 incelendiğinde en düşük ortalamaların 12. ve 13. maddelerde olduğu görülmektedir.  

Tablo 4. Cinsiyet Değişkenine göre bağımsız gruplar t testi sonuçları 

Değişken Cinsiyet X  ss t  P* η2 

Ozbenlik Kadın 31.42 4.19 ,237 .814 0.0003 

Erkek 31.22 5.50    

Perspektif Kadın 24.81 2.65 1.429 1.55 0.01 

Erkek 24.10 2.93    

Deneyim Kadın  18.87 4.05 -1,696 .092 0.01 

Erkek 20.12 3.83    

p>.05 

   Cinsiyet değişkenine göre bağımsız gruplar t testi sonuçları incelendiğinde, kadın ve erkek öğretmen 

adaylarının görüşleri arasında anlamlı bir farklılık olmadığı görülmektedir. Ancak kısmi eta kareler 

değerlendirildiğinde, perspektif ve deneyim alt boyutlarında küçük etki büyüklüğüne sahip bir farkın 

olduğu görülmektedir.  

Tablo 5. Sınıf Seviyesi Değişkenine göre One-Way Anova testi sonuçları 

Değişken  Kareler 

Toplamı 

ss Kareler 

ortalaması 

f  P* η2 

Ozbenlik Gruplar 

arası 

55.288 3 18.249 .886 .49 0.01 

Grup 

içi 

3059.943 147 20.816    

 Toplam 3115.232 150     

Perspektif Gruplar 

arası 

16.380 3 5.460 .723 .54 0.01 
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Grup 

içi 

110.852 147 20.816    

 Toplam 1127.232 150     

Deneyim Gruplar 

arası 

5.685 3 1.895 .115 .951 0.002 

Grup 

içi 

2424.951 147 16.496    

 Toplam 2430.636 150     

p>.05 

  Sınıf seviyesi değişkenine göre One-Way ANOVA testi sonuçları incelendiğinde, öğretmen 

adaylarının   görüşleri arasında anlamlı bir farklılık olmadığı görülmektedir. Ancak kısmi eta kareler 

değerlendirildiğinde, özbenlik ve perspektif alt boyutlarında küçük etki büyüklüğüne sahip bir farkın 

olduğu görülmektedir.  

Sonuçlar ve Tartışma  

    Bu araştırmanın sonuçlarına göre öğretmen adaylarının perspektif alt boyunda yer alan ve 12. 

madde olan “Hayvanlar ve bitkiler insanlardan daha az haklara sahip olmalıdır.” maddesine 

“Katılmıyorum” düzeyinde görüş bildirdikleri ve 13. maddeye olan “Doğayı koruma çalışmaları 

gereksizdir, çünkü doğa insanların yol açtığı sorunlara karşı kendini yenileyecek kadar güçlüdür.” 

maddesine de “Kesinlikle Katılmıyorum” düzeyinde görüş bildirdikleri bulunmuştur. Aynı zamanda 

cinsiyet değişkeni açısından bağımsız gruplar t testi sonuçlarına göre kadın ve erkek öğretmen 

adaylarının görüşleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Derince (2019) ve Çelik (2019) te 

yaptıkları çalışmada cinsiyet faktörüyle doğayla ilişki seviyeleri arasında bir fark olmadığını 

belirtmişlerdir. Ancak Karademir (2017) ve Tağrikulu ve diğ.(2021)’nin yaptıkları çalışmalarda 

doğaya bağlılık düzeyleri incelendiğinde, kadın öğretmen adaylarından alınan sonuçların erkek 

öğretmen adaylarının sonuçlarından daha anlamlı olduğu ortaya çıkmıştır. Özgün, Kahraman ve 

Özgün’ün (2018) yapmış oldukları çalışmada da öğretmen adaylarının doğayla ilişki düzeyleri 

araştırılmıştır; perspektif alt boyutu, öz benlik alt boyutu ve doğayla ilişki alt boyutlarından kadın 

öğretmen adaylarının lehine bir sonuç çıkmıştır. Ayrıca sınıf seviyesi değişkeni açısından One-Way 

ANOVA analizi sonuçları da gruplar arasında anlamlı bir farklılığın olmadığını göstermiştir.  
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Bu çalışmanın amacı, kinantropometride kütle tahmin denklemlerinin incelenmesidir. El kütle toplamı, 

kolun ön kısmı kütle toplamı, üst kol kütle toplamı, ayak kütle toplamı, bacak kütle toplamı, uyluk 

kütle toplamı, kafa kütle toplamı ve gövde kütle toplamlarının hesaplanmasında kullanılan formüller 

tespit edilmiştir. El Kütle Toplamı= 0.038*BÇ+0.080*BG-0.660; Kolun Ön Kısmı Kütle Toplamı= 

0.081*VA+0.052*ÖÇ-1.650; Üst Kol Kütle Toplamı= 0.007*VA+0.092*AKÇ + 0.050*ADU-3.101; 

Ayak Kütle Toplamı= 0,003VA + 0,048ABÇ + 0,027 AU − 0,869; Baldır Kütle Toplamı= 

0,135BÇ−1,318; Uyluk Kütle Toplamı= 0,074VA+ 0,138UÇ−4,641; Kafa Kütle Toplamı= 

0.104*BÇ+0.015*VA-2.189; Gövde Kütle Toplamı= 0.349*VA+0.423*KÇKU+0.229*GÇ-35.460.    

Sonuç olarak, bu yöntemlerin kullanılması ile “bacak hacim ve kütle hesaplanması” gibi yöntemler 

kullanılmaya başlanmış ayrıca bu segmentlere ait kütle hesaplama programlarının motorik özelliklerle 

ilişkisi sağlanarak “relatif kol kuvvetinin belirlenmesi”, “relatif bacak kuvvetinin belirlenmesi” gibi 

yeni yöntemler de bulunmuştur. Bu kinantropometrik denklemler sayesinde bulunan yöntemlerin 

sporcuları performanslarının belirlenmesinde ciddi katkılar sunduğu ayrıca bu denklemlerden elde 

edilecek daha farklı ve yeni yöntemlerin sporcuların kinantropometrik performanslarının 

değerlendirilmesi ve belirlenmesinde önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kinantropometri, Kütle, Segmentler, Hesaplamalar  

 

The aim of this study is to examine the mass estimation equations in kinanthropometry. The formulas 

used in the calculation of hand mass total, forearm mass total, upper arm mass total, foot mass total, 

leg mass total, thigh mass total, head mass total and trunk mass total have been determined. Hand 

Mass Total=0.038*BÇ+0.080*BG-0.660; Total Mass of the Forearm=0.081*VA+0.052*OC-1.650; 

Total Upper Arm Mass=0.007*VA+0.092*AKÇ + 0.050*ADU -3.101; Foot Mass Sum= 0.003VA + 

0.048ABC + 0.027 AU − 0.869; Calf Mass Total=0.135BC−1.318; Thigh Mass Total=0.074VA+ 

0.138UC−4.641; Head Mass Total=0.104*BC+0.015*VA-2.189; Body Mass Total= 

0.349*VA+0.423*KCKU+0.229*GC-35.460. As a result, with the use of these methods, methods such 

as "calculating leg volume and mass" have begun to be used, and new methods such as "determination 

of relative arm strength" and "determination of relative leg strength" have been found by providing the 

relationship of mass calculation programs of these segments with motoric characteristics. It is thought 

that the methods found thanks to these kinantropometric equations make serious contributions to the 

determination of the performance of the athletes, and that different and new methods to be obtained 

from these equations will make important contributions to the evaluation and determination of the 

kinantropometric performances of the athletes. 

Keywords: Kinanthropometry, Mass, Segments, Calculations. 
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1. GİRİŞ  

Kinantropometri, insan vücut kompozisyonunun ölçümü ile ilgili bilim alanıdır. Yaşam tarzlarındaki, 

beslenmedeki, aktivite seviyelerindeki ve popülasyonların etnik bileşimindeki değişikliklerin bir 

sonucu olarak, vücut boyutlarının dağılımında sonsuza kadar değişiklikler meydana gelmektedir.  

Kinantropometri, anatomi ve hareket arasındaki arayüzdür. İnsan vücudunun ölçümünü alır ve çeşitli 

ayarlarda işlev ve hareket kabiliyetini belirler (1). Kinantropometrik ölçümler hem vücut şekli 

(somatotip vb.) hem de vücudun farklı bölümlerinin nasıl olduğu (özellikle dış görünüş) hakkında bize 

bilgi verir (2, 3). Modifiye Hanavan Modunda Kullanılan Antropometrik Parametreler (Tablo 1) ve 

Kütle Tahmin Denklemleri (Tablo 2) aşağıda belirtilmiştir (4). 

 

Tablo 1. Modifiye Hanavan Modunda Kullanılan Antropometrik Parametreler 

P Parameter P Parameter 

1 Uzunluk, El 21 Çevresi, ayak parmağı 

2 Uzunluk, Bilekten Knuckle 22 Çevresi, Ayak Bileği 

3 Uzunluk, Önkol 23 Çevre, Şaft 

4 Uzunluk, Kol Üstü 24 Çevre, Diz 

5 Uzunluk, Dirsek- Akromion 25 Çevre, Üst Uyluk 

6 Uzunluk, Ayak 26 Çevre, Baş 

7 Uzunluk, Şaft 27 Çevre, Göğüs 

8 Uzunluk, Uyluk 28 Çevre, Xyphion Düzeyi 

9 Uzunluk, Baş 29 Çevre, Omfalyon Düzeyi 

10 Uzunluk, Üst Gövde 30 Çevresi, Kalça 

11 
Uzunluk, Xyphion'dan Akromion 

Düzeyine 
31 

Genişlik, El 

12 Uzunluk, Orta Gövde 32 Genişlik, Bilek 

13 Uzunluk, Alt Gövde 33 Genişlik, Ayak 

14 Çevre, Yumruk 34 Genişlik, Ayak 

15 Çevre, Bilek 35 Derinlik, Kalça 
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16 Çevre, Önkol 36 Genişlik, Göğüs 

17 Çevre, Dirsek 37 Genişlik, Xyphion Seviyesi 

18 Çevre, Aksiller Kol 38 Genişlik, Omfalyon Düzeyi 

19 Çevre, Ayak 39 Genişlik, Koksa 

20 Çevresi, Ayak Topu 40 
Uzunluk, Xyphion Seviyesinden Çene/Boyun 

Kesişmesine 

41 Uzunluk, Kalçadan Çeneye/Boyun Kesişim = P12 + P13 + P40 

 

 

Tablo 2. Kütle Tahmin Denklemleri (Orijinal ve Çevrilmiş Formüller) 

Segment (Bölüm) Kütle Tahmin Denklemleri  

El m = 0.038×P15 + 0.080×P32 - 0.660 

Kolun ön kısmı m = 0.081×M + 0.052×P16 - 1.650 

Üst kol m = 0.007×M + 0.092×P18 + 0.050×P5 -3.101 

Ayak m = 0.003×M + 0.048×P22 + 0.027*P6 - 0.869 

Baldır m = 0.135×P23 - 1.318 

Uyluk m = 0.074×M + 0.138×P25 - 4.641 

Baş m = 0.104×P26 + 0.015×M - 2.189 

Gövde m = 0.349×M + 0.423×P41 + 0.229×P27 - 35.460 

 

2. YÖNTEM 

Bu çalışma derleme bir çalışmadır. Derleme çalışmamızda; Google akademik veri tabanından kütle 

tahmin denklemleri, bacak hacim ve kütle, kütle, relatif kuvvet, relatif kol kuvveti, relatif bacak 

kuvveti, leg volume and mass, mass, relative strength, relative arm strength, relative leg strength gibi 

anahtar kelimeleri ile ulaşılan ulusal çalışmalar incelenerek gerçekleştirilmiştir. 
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3. BACAK HACİM VE KÜTLE HESAPLAMA 

Uyluk, baldır ve ayaktan alınan ölçümler ile bacak hacim ve kütlesinin hesaplanması yapılır. Uyluk 

bölgesi ölçümleri için, tibial nokta ile inguinal katlantı arasındaki uzaklık ile belirlenir, baldır bölgesi 

ölçümleri için, tibial nokta ile medial malleolus noktası arasındaki uzaklık belirlenir, ayak bölgesi 

ölçümleri için, medial malleolus ile tüm ayak ölçümleri alınarak belirlenir. Bu ölçüm yöntemlerinde 

Hanavan model (Şekil.3.1) yönteminde belirlenen kütle ölçüm denklemleri kullanılır (2, 5-9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. RELATİF KOL KUVVETİNİN ÖLÇÜLMESİ 

Kol kütlesinin belirlenmesinde; vücut ağırlığı, üst kolun ve alt kolun en geniş bölgeden ölçüm verdiği 

yer, üst kolun uzunluğu, el bileğinin çevresi ve el bileğinin genişliği Hanavan model yönteminin 

tanımladığı ölçümler ile belirlenir (2, 4, 9, 10). 

 

Üst Kol Kütle Toplamı =0,007×Vücut Ağırlığı+0,092×Ust Kol Çevre+0,050×Üst Kol Uzunluk – 3,101   

Alt Kol Kütle =0,081×Vücut Ağırlığı+0,052×Alt Kol Çevre– 1,65  

El Kütle Toplamı =0,038×El Bilek Çevresi+0,080×El Bilek Genişliği – 0,660  

 

Relatif Kol Kuvveti = El Pençe Kuvveti / Kol Kütlesi  

 

5. RELATİF BACAK  KUVVETİNİN ÖLÇÜLMESİ 

Bacak kütlesinin belirlenmesinde uyluk ve baldırın en geniş bölgeden ölçüm verdiği yer, ayak bilek 

çevresi ve ayak uzunluğu Hanavan model yönteminin tanımladığı ölçümler ile belirlenir (4, 11). 

 

Şekil.1. Hanavan Model Yöntemi 
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Uyluk Kütle Toplamı = 0.074×Vücut Ağırlığı + 0.138×Uyluk Çevresi – 4.641 

Baldır Kütle Toplamı = 0.135×Baldır Çevresi −1.318 

Ayak Kütle Toplamı = 0.003×Vücut Ağırlığı + 0.048×Ayak Bilek Çevresi + 0.027×Ayak Uzunluğu – 

0.869 

 

5.4. Maksimal Kuvvetin Belirlenmesi 

Maksimal kuvvetin belirlenmesinde 1 tekrar da kaldırılabilen maksimum ağırlık yöntemi olan 1 TM 

metodu kullanılarak sporcuların tahmini 1TM hesaplanır (11). 

Relatif Bacak Kuvveti = Leg Pres Kuvveti / Bacak Kütlesi  

 

Sonuç olarak, bu yöntemlerin kullanılması ile “bacak hacim ve kütle hesaplanması” gibi yöntemler 

kullanılmaya başlanmış ayrıca bu segmentlere ait kütle hesaplama programlarının motorik özelliklerle 

ilişkisi sağlanarak “relatif kol kuvvetinin belirlenmesi”, “relatif bacak kuvvetinin belirlenmesi” gibi 

yeni yöntemler de bulunmuştur. Bu kinantropometrik denklemler sayesinde bulunan yöntemlerin 

sporcuları performanslarının belirlenmesinde ciddi katkılar sunduğu ayrıca bu denklemlerden elde 

edilecek daha farklı ve yeni yöntemlerin sporcuların kinantropometrik performanslarının 

değerlendirilmesi ve belirlenmesinde önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. 
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ÖZET: 

Tanınmak, bilinmek, istenilir olmak ve hatırlanmak antrenörlük mesleği için en temel özelliklerdendir. 

Sporcular, bir kulübe transfer olduktan sonra antrenör grubu ile olan iletişimi ve etkileşimi önem 

kazanmaya başlar. Çünkü yapılan spor ile ilgili bilgi ve anlayışlar, beceri eğitimi adı altında belli bir 

düzen ile ilk antrenmandan itibaren sporculara antrenör grubu tarafından sunulur. Daha sonra bunların 

maç performansı adı altında sporcular tarafından uygulanması istenir. Bu sunum sürecinde antrenörler 

ile kurulan ilişki sonucunda elde edilen bilgi ve deneyim, yeniden hatırlanmak üzere sporcu belleğinde 

depolanır. Her sporcu, kendi adına önemli olduğunu düşündüğü her şeyi belleğinde saklar.  

Sezon sonuna kadar devam eden bu sürecin sonunda sporcular tarafından antrenörlerin hangi 

özelliklerinin hatırlandığı antrenör kimliği açısından önemli yer tutmaktadır. Çünkü antrenörlerin 

hatırlanmasını istediği özellikleri, kendilerinin mesleklerine verdikleri değerin temellerini de 

göstermektedir. Dolayısıyla bu araştırmanın temel amacı, Türkiye’deki kadın voleybolunun en üst ligi 

olan Sultanlar Ligi’nde çalışan antrenörlerin hangi özellikleri ile voleybolcular tarafından hatırlanmak 

istediklerini ve bunların nedenlerini belirlemektir. 

GİRİŞ 

İnternetin ve sosyal medyanın olmadığı zamanlarda insanlar için unutmak ve unutulmak sosyal bir 

kural iken, hatırlamak ve hatırlanmak ise istisna durumdu. İnternetin ve sosyal medyanın yaygınlaştığı 

günümüzde hatırlanmak sosyal bir kural iken, unutulmak istisna durum oldu (Mayer-Schönberger, 

2011). Dolayısıyla insan belleğinin yanında dijital bellek de hatırlanmak ve başkalarının zihninde yer 

almaya devam etmek konusunda önemli bir etkiye sahiptir. 

Avrupa’da 17. Yüzyıldan sonra ortaya çıkan modernite ile beraber öne çıkan “ben” anlayışı ile 

insanlar daha çok kendilerine odaklanmaya başlamıştır. Bu durum insanların kendilerini hem 

yaşadıkları topluma hem de gelecek nesillere tanıtmak ve hatırlatmak için otobiyografi ve hatırat 

türünde kitaplar yazmalarına neden olmuştur (Kafadar, 2012). Bu yazma girişimleri ile insanların uzun 

süreli belleklerine depolanmış bilgiler daha rahat şekilde bilince tekrar çağrılmaktadır. 

Çoğu insan için bilinmek iyi bir şeydir. Fakat hoş bir şekilde hatırlanmak ile iğrenç bir şekilde 

hatırlanmak arasında büyük bir fark vardır (Flocker, 2007).Voltaire takma adıyla bilinen Fransız 

filozof François Marie Arouet, tarihi bir nesilden diğerine aktarılan hikâyeler olarak betimlediği için 

tarihin, bireyin kendini hatırlamasıyla var olduğunu öne sürmüştür (Kütükoğlu, 1998). Bu nedenle 

spor tarihi, bellek ile doğrudan bir ilişki içindedir. 

Bellek, hatırladıklarımızın toplamıdır (Deckard, 2021). Hatırlama ile ilgili işlemlerin yapıldığı bellek 

konusundaki araştırmalar Fransız filozof Rene Descartes’e kadar uzanmaktadır. Hatırlanmak istenen 

https://orcid.org/0000-0002-3382-4116
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bilgiler ile hatırlanmak istenmeyen bilgilerin insan zihninde iz bıraktığını öne süren Descartes, bu 

olumlu ve olumsuz izlerin yeniden hatırlanabileceğini belirtmiştir (Cangöz, 2005). Dolayısıyla 

hatırlanmak ve hatırlamak insani bir olgudur. Bu nedenle bu olguların kesin olarak şekli, yeri, nedeni 

ve ölçüsü yoktur. Dolayısıyla antrenörün, geçmiş sezona ait olan ve hatırlanmasını istediği kendisiyle 

ilgili bir özelliğin sporcuları tarafından bilinmesini ve fark edilmesini istemesi antrenörlük mesleğinin 

temel değerlerinin tekrar gözden geçirilmesine katkı sağlayabilir. Çünkü böyle bir durum spor kültürü 

açısından ciddi bir kamu yararı sunabilir. 

Hatırlama, belleğe kaydedilmiş anıların bilinçli farkındalığa taşınma işlemidir (Deckard, 2021). Bu 

nedenle lider, kendisine ilişkin algılarını tanımlarken nasıl hatırlanmak istediğini de kendisine 

sormalıdır. Böyle bir soruya verilecek cevap kişinin kendisini gelecekte nasıl bir lider olarak 

gördüğünü ortaya koyar (Erçetin, 2000). Bu bağlamda antrenörler de kendisine ilişkin sporcularının 

algılarını tanımlarken nasıl hatırlanmak istediklerini kendilerine sormalıdır. Bu sorma işlemini 

gerçekleştirdiği için yapılan araştırma önem arz etmektedir. 

 

YÖNTEM 

Çalışma Grubu 

Araştırma, Türkiye Sultanlar Ligi’nde görev yapan Türk antrenörler üzerinde yürütülmüştür. 

Çalışmaya 24-54 yaş aralığında olan 17 erkek antrenör gönüllü olarak katılmıştır. Antrenörlerin eğitim 

durumları; 13’ü lisans, 3’ü yüksek lisans, 1’i lise mezunudur. Antrenörlük mesleğinde görev sürelerine 

göre dağılımları; 2 yıl – 6 yıl arası 9 antrenör, 7 yıl – 13 yıl arası 5 antrenör, 13 yıl ve üzeri 3 

antrenördür. Antrenörlerin medeni durumları ise; antrenörlerin 10’u bekar, 7’si evlidir. Çalışmaya 

katılan 6 antrenör farklı kategorilerde milli takım antrenörü olarak görev yapmıştır.  

 

İşlemler 

Araştırmada veriler, aşağıdaki işlem sırası takip edilerek toplanmıştır. 

1. Araştırma 2021-2022 voleybol sezonunda çalışma grubunda yer alan antrenörlere uygulanmıştır. 

2. Araştırmadan önce pilot uygulama olarak 5 antrenöre kişisel bilgiler ile araştırma sorularını içeren 

yarı yapılandırılmış form şeklinde soru formundaki sorular sorulmuş ve alınan yanıtlara göre soru 

formuna son şekli verilmiştir. 

3. Verilerin toplanması sırasında antrenörler ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiş ve her bir 

antrenörün formları mümkün olduğunca objektif doldurmaları sağlanmıştır.  

4. Elde edilen bulgular içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. İçerik analizinde birbirine benzeyen 

görüşleri belirli kategori ve temalar altında bir araya getirmiştir. Daha sonra frekans ve yüzdelerle 

anlaşılır bir şekilde düzenlenerek yorumlanmıştır.  

 

Bulgular 

Çalışmada elde edilen bulgular; şekiller ve tablolar halinde çalışmanın araştırma sorularına göre 

aşağıda belirtilmiştir. Ayrıca bu bölümde, ortaya çıkan temalara ilişkin antrenör görüşlerinin doğrudan 

alıntısına yer verilmiştir.  
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Şekil 1. Katılımcı görüşlerine göre hatırlanmak kavramına ilişkin ortaya çıkan bulgular  

Katılımcıların Hatırlanmak kavramına ilişkin görüşleri incelendiğinde; ‘iz bırakma’, ‘akılda kalma’, 

‘vefalı olma’, ‘özlenme’, ‘olumlu anılma’ olmak üzere beş kavram üzerinde durdukları görülmüştür 

(Şekil 1).  

Tablo 1. Antrenörlerle Görüşme Sonucu Ortaya Çıkan Hatırlanmak Kavramına İlişkin Bulgular 

Tema Alt Tema f 

 

   Başkasının Zihninde Yer Alma  

 

İz Bırakma 7 

Akılda Kalma 6 

Özlenme 1 

Olumlu Anılma 4 

Vefalı Olma 1 

Tablo 1’de görüldüğü gibi katılımcıların hatırlanmak kavramına yönelik görüşleri doğrultusunda, 

Başkasının zihninde yer alma temasının ortaya çıktığı görülmektedir. Çalışmaya katılan antrenörlere 

göre hatırlanmak; geçmişteki olay, davranış ya da durumun karşısındakinin yaşamında etki edecek 

ölçüde zihinde yer alma sürecidir. Katılımcılara göre söz konusu bu süreç; iz bırakarak, akılda kalarak, 

özlenerek, anılarak ya da vefalı olma davranışı sergileyerek gerçekleşmektedir. Antrenörlerin temaya 

ilişkin görüşlerinin bir kısmı aşağıda belirtilmektedir: 

 

 

 

 

 

Hatırlanmak

İz 
bırakma 

Akılda 
Kalma

Vefalı 
Olma 

Özlenme

Olumlu 
Anılma
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K14: “Tüm hata, kusur ya da olumlu yönlerimiz ile ilişki kurduğumuz insanların hayatlarına etki 

edecek ölçüde akılda kalma ya da iz bırakma”. K7: “Geçmişte yaşanılan duygu ve düşünceyi 

günümüze getirebilmek hatırlanmaktır”.  

Tablo 2. Antrenörlerin Sporcuları Tarafından Nasıl Hatırlanmak İstediklerine İlişkinBulgular 

Tema Alt Tema f 

 

Meslek Etiği 

Güvenirlik 2 

Dürüstlük 2 

Adaletli Olma 4 

Saygı 2 

İş Disiplini 5 

Mesleki Teknik Bilgi ve Beceri Yetkinlik 3 

Sportif Gelişim ve Başarı 7 

Tablo 2’de katılımcıların sporcuları tarafından nasıl hatırlanmak istediklerine ilişkin görüşlerinde, 

Meslek Etiği ve Mesleki Teknik Bilgi ve Beceri teması olmak üzere iki temanın ortaya çıktığı 

görülmektedir.  

 

Şekil 2. Katılımcı Görüşlerine Göre Ortaya Çıkan Meslek Etiği Temasına İlişkin Bulgular 

Katılımcıların Meslek Etiği temasına ilişkin görüşleri incelendiğinde; ‘güvenirlik’, ‘dürüstlük’, 

‘adaletli olma’, ‘saygı’, ‘iş disiplini’ olmak üzere beş kavram üzerinde durdukları görülmüştür (Şekil 

2).  

Katılımcılar,sporcularına yönelik eylem ve davranışlarında kişisel ve ahlaki değerlerine önem vererek, 

doğru ve iyiye uygun olarak mesleklerini ifa ettiklerini belirtmektedir. Çalışmaya katılan antrenörlere 

göre doğru ve iyi eylem ve davranışları; güvenirlik, dürüstlük, sporcusuna adaletli ve eşit yaklaşım, 

kendine ve sporcusuna saygı, iş ahlakı olarak sıralamak mümkündür ve antrenörlük mesleğini bu etik 

Meslek 
Etiği

Güvenirlik

Dürüstlük

Adaletli 
Olma

Saygı

İş Disiplini
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ilkeler doğrultusunda yerine getirme; antrenmanın verimliliğini, sporcusunun fizyolojik ve mental 

gelişimini, müsabakalardaki başarıyı ve antrenörün içsel huzurunu doğrudan etkilemektedir.  

Antrenörlerin Meslek Etiği temasına ilişkin görüşlerinin bir kısmı belirtilmektedir: 

K1: “Dürüstlüğümle hatırlanmak isterim. Çünkü sezon, sezonlar biter ama geriye ne hissettiğimiz 

kalır”.  

K2: “3S kuralını uygulayabilen. Kendine saygılı, karşısındakine saygılı ve yaptığı işe saygılı ve adil. 

Çünkü saygı her şeyin başıdır”.  

 

Şekil 3. Katılımcı Görüşlerine Göre Ortaya Çıkan Mesleki Teknik Bilgi ve Beceri Temasına İlişkin 

Bulgular 

Şekil 3’de Mesleki Teknik Bilgi ve Beceri teması ilişkin antrenörlerin ‘yetkinlik’ ve ‘sportif gelişim ve 

başarı’ gibi kavramların üzerinde durdukları görülmektedir. Çalışmaya katılan antrenörlere göre 

kendilerinin temel mesleki rolleri;sporcularının ya da takımının antrenman ve müsabakalarda teknik 

bilgi, beceri ve performans gelişimlerini sağlayabilmeleridir ve antrenörler bu doğrultuda sporcuları 

tarafından hatırlanmak istenmektedirler.Antrenörlere göre bu durum, mesleklerini iyi yapıp 

yapmadıklarının bir göstergesi olarak düşünülmektedir.Çalışmaya katılan antrenörlerin Mesleki teknik 

bilgi ve beceri temasına yönelik görüşlerinin bir kısmı belirtilmektedir: 

K10: “Sezon bitince oyuncularımın gözünde yaptığım iş ile hatırlanmak isterim. Sporcuların başardığı 

bazı şeylerin ben tarafından öğrenildiğini hatırlamalarını isterim”.  

K13: “Hayatlarında farklı bir dokunuş yaparak katkı sağlayan, bilgi ve tecrübelerimi aktarabilen kişi 

olarak hatırlanmak isterim”.  

Sonuç ve Öneriler 

Hatırlama ve hatırlanma ile ilgili çalışmalar 1980’li yıllardan sonra artmaya başlamıştır. Bu durumun 

nedeni olaylara tanıklık eden insanların artık yavaş yavaş bu dünyadan ayrılıyor olmasıdır (Assmann, 

2001). Hatta dijitalleşme sayesinde her şeyin fotoğraf, video ve yazı ile kayıt altına alındığını dikkate 

alırsak antrenörlerin ve diğer spor insanlarının hatırlanması isteğinin zıttı olarak unutulma isteğinin de 

araştırılması gerektiğini öne sürebiliriz. Dolayısıyla zihinsel arşivin yanında dijital arşivinde varlığı 

spor insanlarının bazı yönleriyle hatırlanma, bazı yönleriyle unutulma isteklerini arttırdığını 

belirtebiliriz. 

Yaşanılanların uzun süreli bellekte kalması hatıralarla kurulan ilişkiye bağlıdır (Deckard, 2021). 

Araştırmadan elde edilen bulgulara göre antrenörler; hatırlanmak kavramını yaşanan olay, davranış ya 

da durumun karşısındakinin yaşamında etki edecek ölçüde zihinde yer alma süreci olarak 

anlamlandırmaktadır. Bu anlamlandırma kuramsal temelde yapılan araştırmayı destekler niteliktedir. 

Beyin normal olmayanı hatırlar ve normal olanı pek hatırlamaz (Deckard, 2021). Buna göre 

antrenörlerin hatırlanma konusunu sportif gelişim ve başarı ile bağdaştırmaları anlamlıdır. Çünkü spor 

Mesleki Teknik Bilgi ve Beceri

Yetkinlik 

Sportif Gelişim ve Başarı
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ortamlarında başarılar, elde edilen dereceler, kazanılan madalyalar ve kupalar, kırılan rekorlar her spor 

insanının başına gelen normal bir durum değildir. 

 İnsanın en çok hatırladığı olaylar en komik, en duygusal ve en olağan üstü olaylardır (Deckard, 2021). 

Bu bağlamda bir spor insanı olan antrenörlerin, sporcular nezdinde hatırlanmak yönündeki eğilim ve 

istekleri son derece insani bir durumdur. Bu nedenle bu eğilim ve isteğin bilimsel açıdan çeşitli 

araştırmalarla ortaya konulmasında spor kültürünün gelişimi adına yarar bulunmaktadır. Çünkü 

antrenörün geçmiş sezon ile ilişkin hatırlanmasını istediği özelliklerin derli toplu şekilde sunulması 

gelecek sezonlar adına antrenörlerin hangi konular ile ilgili önlemler alması gerektiği üzerine yardımcı 

olacaktır. 
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Öz. Bu araştırmada öğretmenlerin örgütsel sinizm ve örgütsel dedikodu algıları arasındaki ilişkinin 

ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Araştırma nicel araştırma desenlerinden ilişkisel tarama modeli ile 

gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini 2022-2023 eğitim-öğretim yılında Şanlıurfa’nın Karaköprü 

ilçesinde görev yapmakta olan 4583 öğretmen oluşturmaktadır. Bu evren göz önüne alınarak 

araştırmanın örneklemi basit seçkisiz örnekleme tekniğiyle 443 katılımcıdan oluşmuştur.  Araştırmada 

veri toplamak üzere örgütsel sinizm ve örgütsel dedikodu ölçekleri ile araştırmacı tarafından 

geliştirilen kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Verilerin analizi SPSS 26.0 programı aracılığı ile 

gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizinde aritmetik ortalama, standart sapma, yüzde, t-testi, tek yönlü 

varyans analizi, Tukey testi, korelasyon ve regresyon testleri kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre 

öğretmenlerin hem örgütsel sinizm hem de örgütsel dedikodu algıları düşük düzeydedir. Alt boyutlar 

açısından bakıldığında örgütsel sinizmin alt boyutlarından bilişsel ve davranışsal sinizm algılarının 

orta düzeyde, duyuşsal sinizm algısının düşük düzeyde olduğu görülmektedir. Örgütsel dedikodunun 

alt boyutlarından haberdar olma ve ilişkileri geliştirme algıları düşük düzeyde, örgütsel zarar algısı 

orta düzeyde belirlenmiştir.   Değişkenlere göre incelendiğinde cinsiyete göre öğretmenlerin örgütsel 

sinizm algıları ile örgütsel dedikodu algıları hem ölçeklerin genelinde hem de alt boyutlarda anlamlı 

farklılık göstermemektedir. Öğretmenlerin örgütsel dedikodu algıları ile hem bilişsel sinizm hem 

duyuşsal sinizm algıları arasında anlamlı, pozitif yönde ve düşük düzeyde bir ilişki olduğu tespit 

edilmiştir. Örgütsel dedikodu algıları ile davranışsal sinizm algıları arasında anlamlı, pozitif yönde ve 

orta düzeyde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca örgütsel dedikodunun bilişsel ve duyuşsal 

sinizmin yaklaşık % 4’ünü, davranışsal sinizmin yaklaşık % 12’sini açıkladığı ortaya çıkmıştır. Bu 

bulgulara göre örgütsel dedikodunun düşük düzeyde de olsa örgütsel sinizmle ilişkilendirilebileceği 

söylenebilir.  

Anahtar Kelimeler: Dedikodu, Eğitim, Okul, Öğretmen, Sinizm 

 

Abstract 

In this study, it was aimed to reveal the relationship between teachers' perceptions of organizational 

cynicism and organizational gossip. The research was carried out with the relational screening model, 

one of the quantitative research designs. The universe of the research consists of 4583 teachers 

working in the Karaköprü district of Sanlıurfa in the 2022-2023 academic year. Considering this 

universe, the sample of the study consisted of 443 participants with simple random sampling 

technique. Organizational cynicism and organizational gossip scales and a personal information form 

developed by the researcher were used to collect data in the research. The analysis of the data was 

carried out using the SPSS 26.0 program. In the analysis of the data, arithmetic mean, standard 

deviation, percentage, t-test, one-way analysis of variance, Tukey test, correlation and regression tests 

were used. According to the research findings, both organizational cynicism and organizational gossip 

perceptions of teachers are low. In terms of sub-dimensions, it is seen that cognitive and behavioral 

cynicism perceptions, which are among the sub-dimensions of organizational cynicism, are at a 

moderate level and affective cynicism perceptions are at a low level. Perceptions of being aware of the 

sub-dimensions of organizational gossip and developing relationships were low, while the perception 
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of organizational harm was moderate. When analyzed according to variables, teachers' perceptions of 

organizational cynicism and organizational gossip do not show significant differences both in general 

and in sub-dimensions, according to gender. It has been determined that there is a significant, positive 

and low level relationship between teachers' perceptions of organizational gossip and their perceptions 

of both cognitive and affective cynicism. It has been determined that there is a significant, positive and 

moderate relationship between perceptions of organizational gossip and perceptions of behavioral 

cynicism. In addition, it was revealed that organizational gossip explains about 4% of cognitive and 

affective cynicism and about 12% of behavioral cynicism. According to these findings, it can be said 

that organizational gossip can be associated with organizational cynicism, albeit at a low level. 

Keywords: Cynicism, Silence, Education, Teacher 

 

Giriş 

Örgütsel yapılarda iletişim formal ve/veya informal yollarla gerçekleşir. Formal iletişim ast üst 

ilişkisinin hâkim olduğu; informal iletişim ise resmi kanallar dışında söylenti veya dedikoduların 

hâkim olduğu bir iletişim türüdür (Eren, 2001; Şimşek, 2001). İnsanların bir arada bulunduğu ortam ve 

çalışma alanlarında dedikodu kaçınılmaz bir olgudur ki dedikodu kişilere, gruplara, örgütlere olumlu 

veya olumsuz manada etki edebilen bir iletişim aracıdır. Dedikodu örgütsel manada, işgörenlerde 

örgüte karşı güvensizlik, saldırganlık ve sinizm gibi olumsuz tutum ve davranışların ortaya çıkmasına 

neden olabilmektedir (Stewart ve Strathern, 2004; Solove, 2007). Bireylerin, örgüt yönetiminin dürüst 

ve adil davranmadığına, örgüt içinde ahlaki kuralların olmadığına dair inançları örgütsel sinizmi ortaya 

çıkarmaktadır (Anderson ve Bateman, 1997; Dean ve diğerleri, 1998; Özler ve diğerleri, 2010). İnsan 

unsurunun ağır bastığı okullarda da örgütsel dedikodu ve örgütsel sinizmin olabileceğini söylemek 

mümkündür. Bu noktadan hareketle bu araştırmada öğretmenlerin örgütsel dedikodu ve örgütsel 

sinizm algıları tartışma konusu yapılarak okullardaki insan kaynaklarının önemine dikkat çekilmesi 

amaçlanmıştır.  

Örgütsel Sinizm 

Sinizm kavramı, felsefe, sosyoloji, psikoloji, politika gibi birçok farklı disiplinde önemli bir kavram 

olarak görülürken, yönetim bilimleri açısından da örgütsel olarak önemi artan bir kavramdır (Yıldız, 

2013). Tarihsel olarak M.Ö. 500’lü yıllarda Antik Yunan’da ortaya çıkan ve bireylerin sosyal kuralları 

kabul etmeyerek doğal kuralları benimsedikleri kinik (sinik) felsefesi sinizm kavramının kökeni olarak 

kabul edilmektedir (Mantere ve Martinsuo, 2001). İnsanları yalnızca çıkarlarını düşünen ve bu 

çıkarları her zaman her şeyin üzerinde tutan bireyler olarak görme düşüncesi sinizm olarak ortaya 

çıkmıştır (Andersson ve Bateman, 1997).  

Sinizm, olumsuzlukları gören insanların bu özelliklere ilişkin kötümser bakış açısında bulunmaları ve 

diğer insanları önemsemeden, onları sadece araç olarak kullanmaları durumudur (Tokgöz ve Yılmaz, 

2008). Sinik insan da karşısındaki bireyi küçük gören, onun hatalarını arayan, samimiyetine 

inanmayan ve bunu çeşitli yollarla ifade etmeye çalışan insan olarak görülmektedir (De Bakker, 2006). 

Bireylerin yaşadıkları durumlara bağlı olarak ortaya çıkan sinizm, örgütlerde de sıklıkla ortaya 

çıkabilmektedir (Dean ve diğerleri, 1998).  

Örgütlerde bulunan çalışanlara, yöneticilere ya da örgütsel unsurlara kızmak, güvenmemek, kötümser 

bakmak sinizm davranışı olarak ortaya çıkmaktadır (Andersson, 1996). Örgütlerde ortaya çıkan sinizm 

davranışı, örgüte güvensizlik duyma, olumsuz tutum takınma, bağlılığın azalması, iş yabancılaşma, 

performans vermeme, motivasyonda azalma gibi olumsuz durumların ortaya çıkmasına neden 

olabilmektedir (Wanous ve diğerleri, 2000). Örgütlerde sinizm faaliyetlerinin azaltılmasını sağlamak 

amacıyla, çalışanların onları ilgilendiren kararlara katılmasının sağlanması, yapılacak çalışmalara 

ilişkin bilgilendirmelerin yapılması, iletişim faaliyetlerini önemseyerek güvenirliği sağlamak, hataları 

en aza indirmeye çalışmak ve zamanı etkili kullanmak önemli görülmelidir (Reichers ve diğerleri, 

1997). 
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Örgütsel Dedikodu 

İnsanların bir araya gelmek suretiyle oluşturdukları grubun üyeleri hakkında birbirlerine aktardıkları 

değer yüklü bilgi dedikodu olarak tanımlanmaktadır (Noon ve Delbridge, 1993; Wittek ve Wielers, 

1998). Alanyazın incelendiğinde dedikodunun ortaya çıkmasında inanç, önem, kaygı ve belirsizliğin 

önemli yordayıcılar olduğu görülmektedir (Bordia ve diğerleri, 2004; Difonzo ve Bordia, 2002). 

İnsanlar çevreleri hakkında sürekli bilgi sahibi olmak isterler ancak bilgi sahibi olamadığında ise 

belirsizliklerle başa çıkamayacağını düşünerek rahatsızlık yaşarlar. Bu belirsizliği azaltmak amacıyla 

motiveye ihtiyaç duyan insanlar söylenti ve dedikodu üretmeye başlarlar. 

İletişim formal ve/veya informal yollarla olmaktadır ki dedikodu da informal iletişim ile 

gerçekleşmektedir (De Gouvenia ve diğerleri, 2005). Dedikodu ortaya çıktığı andan itibaren geri 

dönülemez bir etkiye sahiptir ve dedikodunun alan yazında özellikleri şu şekilde sıralanmaktadır 

(Berkos, 2003; Michelson ve Mouly, 2000):  

• Dedikodular spontane biçimde gelişirler ve informal bir yapıya sahiptirler.  

• Dedikodunun belirlenmiş bir konusu bulunmamaktadır ve genelleştirilebilir bir yapıya 

sahiptir.  

• Dedikodular yanlı ve uygunsuz olabilmektedir.  

Günlük hayatta meydana gelen dedikodu hiç şüphesiz örgütlerin işleyişinde de kaçınılmazdır. 

Dedikodu, örgüt kültürünü etkileyen ve bu kültürden beslenen bir yapıya sahiptir (Katerine ve 

diğerleri, 2014; Mills, 2000; Sarah ve Peter, 2004). Örgütü yönetebilmek ve örgüt içinde olup biteni 

anlayabilmek adına dedikodunun da farkında olunmalıdır. Çünkü dedikodu iletişimin azaldığı veya hiç 

olmadığı, bilginin yavaş hareket ettiği ve/veya etmediği durumlarda ortaya çıkmaktadır (Foster, 2004; 

Houmanfar ve Johnson, 2003). Aslında örgütsel dedikodu, sistemin işlemesi esnasında olası sorun ve 

başarısızlıkların erken uyarısı olabilmektedir (Farley, 2011; Oliver, 2004). Bu erken uyarı sonrasında 

dedikodular umursanmadığında toksit bir yapıya dönüşerek kişiler arası ilişkiler zedelenmekte ve bu 

durum örgüt için sağlıksız bir yapıya evrilmektedir (Grosser ve diğerleri, 2012).  Haliyle örgüt lideri 

dedikodunun hangi sebeplerden ötürü ortaya çıktığını irdelemeli ve sürecin şeffaf biçimde ilerlemesini 

sağlamalıdır (Kniffin ve Wilson, 2005; Usta ve diğerleri, 2018). Bu bağlamda etkili bir örgüt lideri 

informal iletişim olarak örgütsel dedikoduyu kontrol altına almak adına örgütte olup biten hakkında 

belli aralıklarla örgüt üyelerine bilgiler vermeli, örgütte meydana gelen olağanüstü bir durum 

karşısında işgörenlere hızlı bir biçimde olup biten hakkında bilgi vermeli ve işlevsel olmayan 

dedikodunun kaynağını bularak nedeninin ortadan kaldırılmasına yönelik bilgilendirmeler yapmalıdır 

(Eroğlu, 2015). 

 Bu araştırmada öğretmenlerin örgütsel sinizm ve örgütsel dedikodu algıları arasındaki ilişkinin 

ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Bu temel amaç çerçevesinde aşağıdaki soruların cevapları 

aranmıştır: 

1. Öğretmenlerin örgütsel sinizm algıları hangi düzeydedir ve bu algı cinsiyet ve mesleki kıdem 

değişkenlerine göre anlamlı farklılık göstermekte midir? 

2. Öğretmenlerin örgütsel dedikodu algıları hangi düzeydedir ve bu algı cinsiyet ve mesleki kıdem 

değişkenlerine göre anlamlı farklılık göstermekte midir? 

3. Öğretmenlerin örgütsel sinizm algıları ile örgütsel dedikodu algıları arasında ilişki var mıdır, varsa 

bu ilişkinin yönü ve düzeyi nedir?  

4. Öğretmenlerin örgütsel dedikodu algıları örgütsel sinizm algılarını ne ölçüde etkilemektedir? 
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Yöntem 

Araştırmanın Modeli 

Araştırma nicel yöntemler kullanılarak gerçekleştirilmiştir. İki örgütsel davranış arasındaki ilişkiyi 

ortaya çıkarma çabası söz konusu olduğundan ilişkisel tarama deseni kullanılmıştır. Tarama 

araştırmalarında örneklem grubunun konuyla ilgili görüşleri alınır. İlişkisel tarama araştırmalarında ise 

araştırmada konu edinilen tutum, davranış, durum ve olgular arasındaki ilişkilerin ortaya çıkarılması 

söz konusudur (Büyüköztürk ve diğerleri., 2012). 

Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini 2022-2023 eğitim-öğretim yılında Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde görev 

yapmakta olan 4583 öğretmen oluşturmaktadır. Bu evreni temsil edebilecek bir örneklem grubu basit 

seçkisiz örnekleme tekniğiyle oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu tekniğin tercih edilmesinde zaman, 

ulaşım ve maliyet etkili olmuştur. Bu aşamada hazırlanan ölçme aracı 450 adet çoğaltılmıştır. 

Araştırmacılardan biri okullara giderek ölçme araçlarının doldurulması sürecinde bizzat yer almıştır. 

Gönüllülük ilkesi gözetilerek ölçme aracını doldurmak isteyen 443 öğretmen örneklem grubunda yer 

almıştır. Ölçme aracı yüz yüze uygulandığından geri dönüş oranı %100’dür. Eksik doldurulduğu tespit 

edilen 7 form değerlendirme dışı bırakılmıştır. Bu durumda ölçme aracı formlarının yaklaşık 

%99’unun değerlendirmeye alındığı belirlenmiştir. Örneklem grubunda yer alan öğretmenlere ait 

kişisel bilgiler Tablo 1’de sunulmuştur: 

Tablo 1. Örneklem Grubunun Kişisel Bilgileri 

Değişken   N Yüzde (%) 

Cinsiyet Kadın 298 67,3 

 
Erkek 145 32,7 

Mesleki Kıdem 0-5 yıl 200 45,1 

 
6-10 yıl 145 32,7 

 
11-19 yıl 70 15,8 

  20 yıl ve üzeri 28 6,3 

Toplam  443 100 

 

Veri Toplama Araçları 

Araştırmanın verilerini toplamak üzere hazırlanan ölçme aracında kişisel bilgi formu, örgütsel sinizm 

ölçeği ve örgütsel sessizlik ölçeği kullanılmıştır. Kişisel Bilgi Formu, araştırmacının belirlediği ve 

cinsiyet ve mesleki kıdem olmak üzere iki sorunun yer aldığı bölümdür. Örgütsel Sinizm Ölçeği, 

Brandes ve diğerleri (1999) tarafından geliştirilen, Kalağan (2009) tarafından Türkçeye ve Türk 

kültürüne uyarlanan, 3 boyut ve 13 maddeden oluşan beşli Likert tipinde bir ölçektir. Bilişsel sinizm 

boyutunda 1-5. maddeler, duyuşsal sinizm boyutunda 6-9. maddeler, davranışsal sinizm boyutunda 10-

13. maddeler yer almaktadır. Ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0,93’tür. Örgütsel 

Dedikodu Ölçeği ise Han ve Dağlı (2018) tarafından geliştirilen, 3 boyut ve 25 maddeden oluşan, beşli 

Likert tipi ölçektir. Haberdar olma boyutunda 1-7. maddeler, ilişkileri geliştirme boyutunda 8-14. 

maddeler, örgütsel zarar boyutunda 15-24. maddeler yer almaktadır. Örgütsel zarar boyutundaki 

maddeler olumsuz maddelerdir. Bu nedenle ters kodlanmıştır. Ölçeğin güvenirlilik kapsamında 

Ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0,82’tür.   
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Araştırmada kullanılan ölçeklerdeki seçeneklerin hangi düzeye karşılık geldiğini belirlemede Puan 

Aralığı=En yüksek değer-En küçük değer/n formülü baz alınmıştır. Bu da 0,80’e karşılık gelmektedir. 

Bu durumda ölçeklerdeki seçeneklerin hangi düzeye karşılık geldiği Tablo 2’deki gibi şekillenmiştir. 

Tablo 2. Ölçme araçlarında Yer Alan Seçeneklere İlişkin Sınırlar ve Düzeyler 

Seçenekler  Sınırlar Düzeyler 

Hiç katılmıyorum (1)  1,00-1,79 
Düşük düzey 

Katılmıyorum (2)  1,80-2,59 

Kısmen katılıyorum (3)  2,60-3,39 Orta düzey 

Katılıyorum (4)  3,40-4,19 
Yüksek düzey 

Tamamen katılıyorum (5)  4,20-5,00 

 

Verilerin Analizi 

Veriler, SPSS 26.0 programı aracılığıyla analiz edilmiştir. İstatistiki analizlerin başında verilerin 

normalliği test edilmiştir. Bu noktada ölçeklerin basıklık ve çarpıklık değerleri incelenmiştir. Basıklık 

ve çarpıklık değerlerinin -1,5 ile +1,5 arasında olmasının normalliği sağladığı varsayılmıştır 

(Tabachnick ve Fidell 2013). Örgütsel sinizm ölçeğinde basıklık ve çarpıklık değerleri ,844/,817; 

örgütsel dedikodu ölçeğinde basıklık ve çarpıklık değerleri -,122/-,217 olarak belirlenmiştir. Bu 

nedenle de araştırmada parametrik testlerden yararlanılmıştır. Araştırmada ortalama, standart sapma, 

yüzde ve frekans gibi betimsel istatistiklerin yanında t-testi, tek yönlü varyans analizi, Tukey testi, 

Pearson korelasyon testi ve basit regresyon kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi olarak p=0,05 değeri 

referans alınmıştır.  

Bulgular 

Araştırmanın amacı doğrultusunda önce öğretmenlerin örgütsel sinizm ve örgütsel sessizlik algı 

düzeyleri, sonra bu algıların cinsiyet ve mesleki kıdem gibi kişisel değişkenlere göre farklılaşıp 

farklılaşmadığı, son olarak da örgütsel sinizm ve örgütsel dedikodu algıları arasında anlamlı bir 

ilişkinin olup olmadığı test edilmiştir.  

 

Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm ve Örgütsel Dedikodu Algı Düzeylerine Yönelik Bulgular 

 Araştırmada öncelikle öğretmenlerin örgütsel sinizm ve örgütsel sessizlik algı düzeyleri 

incelenmiştir. Elde edilen bulgular Tablo 3’te verilmiştir. 

Tablo 3. Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm ve Örgütsel Dedikodu Algı Düzeyleri 

Ölçekler ve Boyutları n X̅ Ss 

Örgütsel Sinizm 443 2,52 0,78 

Bilişsel Sinizm 443 2,71 0,87 

Duyuşsal Sinizm 443 2,04 1,00 

Davranışsal Sinizm 443 2,78 0,83 
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Örgütsel Dedikodu 443 2,49 0,59 

Haberdar Olma 443 2,58 0,84 

İlişkileri Geliştirme 443 2,16 0,78 

Örgütsel Zarar 443 2,66 0,78 

 Tablo 3’te görüldüğü üzere öğretmenlerin hem örgütsel sinizm hem de örgütsel dedikodu 

algıları düşük düzeydedir (X̅=2,52/ X̅=2,49). Alt boyutlar açısından bakıldığında örgütsel sinizmin alt 

boyutlarından bilişsel ve davranışsal sinizm algılarının orta düzeyde (X̅=2,71/ X̅=2,78), duyuşsal 

sinizm algısının düşük düzeyde (X̅=2,04) olduğu görülmektedir. Örgütsel dedikodunun alt 

boyutlarından haberdar olma ve ilişkileri geliştirme algıları düşük düzeyde (X̅=2,58/ X̅=2,16), örgütsel 

zarar algısı orta düzeyde (X̅=2,66) belirlenmiştir.    

Değişkenlere Göre Örgütsel Sinizm ve Örgütsel Dedikodu Algıları 

 Öğretmenlerin örgütsel sinizm ve örgütsel dedikodu algılarının cinsiyete göre farklılaşıp 

farklılaşmadığını belirlemek üzere t-testi yapılmıştır. Elde edilen bulgular Tablo 4’te verilmiştir.  

Tablo 4. Cinsiyete Göre Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm ve Örgütsel Dedikodu Algılarına İlişkin t-

testi Bulguları 

Değişken  N      X̅ Ss      t sd         p 

Bilişsel Sinizm 

Kadın 298 2,70 0,86 -,035 441 0,972 

Erkek 145 2,71 0,91  271,635  

Duyuşsal Sinizm 

Kadın 298 2,05 1,02 ,199 441 0,842 

Erkek 145 2,03 0,96  300,425  

Davranışsal Sinizm 

Kadın 298 2,80 0,85 ,894 441 0,372 

Erkek 145 2,73 0,79  306,108  

Örgütsel Sinizm 
Kadın 298 2,53 0,79 ,356 441 0,722 

Erkek 145 2,50 0,77  293,596  

Haberdar Olma 

Kadın 298 2,58 0,82 -,194 441 0,846 

Erkek 145 2,60 0,86  273,637  

İlişkileri Geliştirme 

Kadın 298 2,15 0,76 -,136 441 0,892 

Erkek 145 2,16 0,84  261,028  

Örgütsel Zarar 

Kadın 298 2,68 0,77 1,007 441 0,315 

Erkek 145 2,60 0,79  277,065  

Örgütsel Kadın 298 2,50 0,57 ,41 441 0,678 
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Dedikodu 
Erkek 145 2,47 0,64  258,344  

* p< .05 

 Tablo 4’teki bulgulara göre öğretmenlerin örgütsel sinizm ve örgütsel dedikodu algıları 

cinsiyetlerine göre hem ölçeklerin genelinde hem de alt boyutlarda anlamlı farklılık göstermemektedir.  

 Öğretmenlerin örgütsel sinizm ve örgütsel dedikodu algılarının mesleki kıdeme göre farklılaşıp 

farklılaşmadığını belirlemek üzere tek yönlü varyans (ANOVA) analizi yapılmıştır. Elde edilen 

bulgular Tablo 5’te verilmiştir. 

Tablo 5. Mesleki Kıdeme Göre Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm ve Örgütsel Dedikodu Algılarına 

İlişkin ANOVA Bulguları 

 

Ölçekler 

ve 

Boyutları 
 

Kareler 

Toplamı df 

Kareler 

Ortalamas

ı F Sig. 

Bilişsel sinizm 30 ve altı (1) Gruplar 

arası 

2,818 4 ,705 
,914 ,456 

31-40 (2) Grup içi 337,610 438 ,771   

41-50 (3) Toplam 340,428 442    

 51ve +(4)       

Duyuşsal 

sinizm 

30 ve altı (1) Gruplar 

arası 

2,823 4 ,706 
,694 ,597 

31-40 (2) Grup içi 445,610 438 1,017   

41-50 (3) Toplam 448,434 442    

 51ve +(4)       

Davranışsal 

sinizm 

30 ve altı (1) Gruplar 

arası 

2,537 4 ,634 
,901 ,463 

31-40 (2) Grup içi 308,330 438 ,704   

41-50 (3) Toplam 310,867 442    

 51ve +(4)       

Örgütsel 

sinizm 

30 ve altı (1) Gruplar 

arası 

,470 4 ,118 
,187 ,945 

31-40 (2) Grup içi 274,721 438 ,627   

41-50 (3) Toplam 275,191 442    

 51ve +(4)       



6th INTERNATIONAL EDUCATION AND INNOVATIVE SCIENCES CONGRESS 

(November 24-25, 2022 / Burdur Mehmet Akif Ersoy University 

1304 
 

İlişkileri 

geliştirme 

30 ve altı (1) Gruplar 

arası 

2,292 4 ,573 
,918 ,453 

31-40 (2) Grup içi 273,299 438 ,624   

41-50 (3) Toplam 275,590 442    

 51ve +(4)       

Haberdar olma 30 ve altı (1) Gruplar 

arası 

,848 4 ,212 
,298 ,879 

31-40 (2) Grup içi 311,669 438 ,712   

41-50 (3) Toplam 312,518 442    

 51ve +(4)       

Örgütsel zarar 30 ve altı (1) Gruplar 

arası 

5,918 4 1,479 
2,455 ,055 

31-40 (2) Grup içi 263,909 438 ,603   

41-50 (3) Toplam 269,827 442    

 51ve +(4)       

Örgütsel 

dedikodu 

30 ve altı (1) Gruplar 

arası 

2,522 4 ,631 
1,773 ,133 

31-40 (2) Grup içi 155,786 438 ,356   

41-50 (3) Toplam 158,308 442    

 51ve +(4)       

* p< .05 

 Tablo 5’teki bulgulara göre öğretmenlerin örgütsel sinizm ve örgütsel dedikodu algıları mesleki 

kıdeme göre anlamlı farklılık göstermemektedir.   

 Öğretmenlerin örgütsel sinizm ve örgütsel sessizlik algıları arasındaki ilişkinin yönü ve düzeyini 

ortaya çıkarmak üzere Pearson korelasyon testi yapılmıştır. Ulaşılan sonuçlar Tablo 6’da 

gösterilmiştir.  

 

 

 

 

 

Tablo 6. Örgütsel Sinizm ve Örgütsel Sessizlik Algısı Arasındaki İlişkiye Yönelik Bulgular 

    Bilişsel 

Sinizm 

Duyuşsa

l Sinizm 

Davranışs

al Sinizm 

Örgüts

el 

İlişkileri 

Geliştirme 

Haberd

ar 

Örgüts

el 

Örgütsel 

Dedikod
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Sinizm Olma Zarar u 

Bilişsel 

Sinizm 

  

r  1 ,671** ,605** ,889** ,148** ,469** -,106* ,191** 

p 

 

0,000 0,000 0,000 0,002 0,000 0,025 0,000 

Duyuşsal 

Sinizm 

  

r ,671** 1 ,627** ,885** ,198** ,400** -0,093 ,190** 

p 0,000 

 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,051 0,000 

Davranışs

al Sinizm 

  

r  ,605** ,627** 1 ,832** ,335** ,526** -0,001 ,344** 

p 0,000 0,000 

 

0,000 0,000 0,000 0,986 0,000 

Örgütsel 

Sinizm 

  

r ,889** ,885** ,832** 1 ,251** ,530** -0,082 ,269** 

p 0,000 0,000 0,000 

 

0,000 0,000 0,084 0,000 

İlişkileri  

Geliştirm

e 

  

r ,148** ,198** ,335** ,251** 1 ,563** ,401** ,834** 

p 0,002 0,000 0,000 0,000 

 

0,000 0,000 0,000 

Haberdar 

Olma 

r ,469** ,400** ,526** ,530** ,563** 1 ,096* ,679** 

p 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

0,044 0,000 

Örgütsel 

Zarar 

r  -,106* -0,093 -0,001 -0,082 ,401** ,096* 1 ,737** 

p 0,025 0,051 0,986 0,084 0,000 0,044 

 

0,000 

Örgütsel 

Dedikodu 

  

r ,191** ,190** ,344** ,269** ,834** ,679** ,737** 1 

p 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

  * p< .05 

 Tablo 6’daki bulgular incelendiğinde örgütsel sinizm ve örgütsel dedikodu algısı arasında 

anlamlı, pozitif yönde ve düşük düzeyde bir ilişki olduğunu söylemek mümkündür (r=.269; p< .05).  

Bilişsel sinizm ile örgütsel dedikodu arasında anlamlı, pozitif yönde ve düşük düzeyde bir ilişki 

(r=.191; p< .05), duyuşsal sinizm ile örgütsel dedikodu arasında anlamlı, pozitif yönde ve düşük 

düzeyde bir ilişki (r=.190; p< .05),  davranışsal sinizm ile örgütsel dedikodu arasında anlamlı, pozitif 

yönde ve orta düzeyde bir ilişki (r=.344; p< .05),  tespit edilmiştir. İlişkileri geliştirme ile örgütsel 

sinizm arasında anlamlı, pozitif yönde ve düşük düzeyde bir ilişki (r=.251; p< .05), haberdar olma ile 

örgütsel sinizm arasında anlamlı, pozitif yönde ve orta düzeyde bir ilişki (r=.530; p< .05) ortaya 

çıkmıştır. Örgütsel zarar ile örgütsel sinizm arasında anlamlı bir ilişki (r=-0.082; p>.05) görülmemiştir.  

Ayrıca öğretmenlerin örgütsel dedikodu algılarının örgütsel sinizm algılarını yordama derecesini 

ortaya çıkarmak amacıyla regresyon testi yapılmıştır. Ulaşılan bulgular Tablo 7’de gösterilmiştir. 

Tablo 7. Örgütsel Dedikodu Algısının Örgütsel Sinizm Algısını Yordama Gücüne İlişkin Regresyon 

Testi Bulguları 
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Bağımsız 

Değişken 

Bağımlı 

Değişken 
B 

Standart 

Hata 
Beta t p 𝑹𝟐 

Örgütsel 

Dedikodu 

Bilişsel Sinizm ,281 ,069 ,191 11,434 ,000 ,037 

Duyuşsal Sinizm ,319 ,079 ,189 5,183 ,000 ,036 

Davranışsal 

Sinizm 
,482 ,063 ,344 9,838 ,000 ,118 

* p< .05 

Tablo 7’de görüldüğü üzere örgütsel dedikodunun örgütsel sinizmin alt boyutlarının tümünün anlamlı 

bir yordayıcısı olduğu saptanmıştır (p< ,05).  Bulgulara göre öğretmenlerin örgütsel dedikodu algıları 

bilişsel sinizm ve duyuşsal sinizm algılarının yaklaşık % 4’ünü, davranışsal sinizm algılarının ise 

yaklaşık %12’sini açıklamaktadır. 

 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

  Öğretmenlerin örgütsel dedikodu ve örgütsel sinizm algılarını araştırmayı hedefleyen bu 

araştırmada çalışmaya katılan öğretmenlerin sinizm algı düzeyinin düşük düzeyde olduğu tespit 

edilmiştir. Alt boyutlar açısından bakıldığında örgütsel sinizmin bilişsel ve davranışsal sinizm alt 

boyutlarında öğretmenlerin algılarının orta düzeyde, duyuşsal sinizm algılarının düşük düzeyde olduğu 

görülmüştür. Araştırma bulgularına göre, çalışmaya katılan öğretmenlerin düşük düzeyde sinik 

duygulara sahip oldukları söylenebilir ki alanyazın incelendiğinde öğretmenlerin örgütsel sinizm algı 

düzeylerinin değişkenlik gösterdiği görülmektedir (Doğan ve Uğurlu, 2014; Kılıç, 2011; Polatcan, 

2012). Buna göre bazı araştırmalarda öğretmenlerin sinizm algı düzeyi düşük (Abaslı, 2018; Ayık, 

2015; Demirtaş ve diğerleri, 2016; Ergen ve İnce, 2017; Helvacı ve Çetin, 2012; Kahveci ve Demirtaş, 

2015), bazı araştırmalarda da orta düzeyde (Kalağan ve Güzeller, 2010; Özgan ve diğerleri, 2012; 

Sezgin Nartgün ve Kalay, 2014) olduğu tespit edilmiştir. Aslında düşük de olsa öğretmenlerin sinim 

yaşamaları istenen bir durum değildir. Zira geleceğimiz olan çocuklarımızın eğitiminde önemli rolleri 

olan öğretmenlerin okullarına veya mesleklerine yönelik olumsuz tutum ve davranışlar içinde 

olmalarının zararı sadece kendilerine değil toplumun diğer kesimlerine de olabilir.   

 Araştırmada kadın ve erkek öğretmenlerin örgütsel sinizm algılarının benzer olduğu tespit 

edilmiştir. Bu sonuç öğretmenlerin kadın veya erkek olmalarının onların örgütsel sinizm algılarını 

etkilemediği şeklinde yorumlanabilir. Alanyazında bu çalışmanın bulguları ile örtüşen çalışmalarda 

mevcut olup (Doğan ve Uğurlu, 2014; Ergen ve İnce, 2017; Helvacı ve Çetin, 2012; Kalağan ve 

Güzeller, 2010; Sezgin Nartgün ve Kalay, 2014; Sezgin Nartgün ve Kartal, 2013) duyuşsal düzeyde 

kadın öğretmenlerin daha sinik olduğu (Terzi ve Derin, 2016) çalışmalar da vardır. Çalışmaya katılan 

öğretmenlerin örgütsel sinizm algı düzeyinin mesleki kıdemlerine göre de farklılık göstermediği 

görülmüştür. Bu bulgu alanyazındaki benzer araştırma bulgularıyla (Ergen ve İnce, 2017; Doğan ve 

Uğurlu, 2014; Ergen ve İnce, 2017; Sezgin Nartgün ve Kartal, 2013) örtüşmektedir. Bu bulgulardan 

farklı olarak mesleki kıdemi fazla olanların daha sinik olduğu sonucuna ulaşan çalışmalar da 

alanyazında mevcuttur (James, 2005; Kalağan ve Güzeller, 2010; Terzi ve Derin, 2016). 

Öğretmenlerin sinizm algılarını ortaya koymaya yönelik Kahveci ve Demirtaş (2015) tarafından 

gerçekleştirilen araştırma ile 6-10 yıl kıdeme sahip öğretmenlerin 1-5 yıl mesleki kıdeme sahip 

öğretmenlere kıyasla daha sinik davranışlara sahip olduğu ortaya konulmuştur. 

Araştırma sonucunda öğretmenlerin örgütsel dedikodu algı düzeyinin düşük düzeyde olduğu 

bulgulanmıştır. Alt boyutlar açısından bakıldığında haberdar olma ve ilişkileri geliştirme algılarının 

düşük düzeyde, örgütsel zarar algısının ise orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Araştırma bulgularına 

göre, çalışmaya katılan öğretmenlerin düşük düzeyde örgütsel dedikodu algısına sahip oldukları 

söylenebilir ki alanyazın incelendiğinde Han (2019) tarafından gerçekleştirilen araştırma ile haberdar 

alma boyutunda öğretmenlerin algılarının katılmıyorum düzeyinde, ilişkileri geliştirme boyutunda 

katılmıyorum düzeyinde, mevcut araştırma boyutunda ise hiç katılmıyorum düzeyinde olduğu 
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belirlenmiştir. Karasu (2020) ise araştırması ile öğretmenlerin okullardaki dedikodunun ilişkileri 

geliştirmeye hizmet etmediği, haberdar olmaya ise kısmen hizmet ettiği görüşlerine yer verirken 

öğretmenlerin örgütsel dedikoduyu algılama düzeyinin örgütsel zarar boyutunda orta düzeyde, 

ilişkileri geliştirme boyutunda hiç katılmıyorum, haberdar olma boyutunda ise biraz katılıyorum 

düzeyinde olduğu sonucuna ulaşmıştır. Örgütsel dedikodunun haberdar olma ve ilişkileri geliştirme 

boyutlarının olumlu, örgütsel zarar boyutunun olumsuz olduğu dikkate alınırsa okullarda belli bir 

ölçüde dedikodunun varlığı kabul görebilir. Ancak zarar boyutunu da göz ardı etmemek çok 

önemlidir.  

Araştırmada kadın ve erkek öğretmenlerin örgütsel dedikodu algılarının tüm ölçekte ve alt boyutlarda 

benzer olduğu tespit edilmiştir. Alanyazında bu çalışmanın bulguları ile örtüşen çalışmalar mevcuttur 

(Gürbüzoğlu, 2019; Han, 2019; Özşarlak, 2016). İlköğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerle 

gerçekleştirmiş olduğu çalışma ile Karasu (2020) ise öğretmenlerin örgütsel dedikodu algılarının 

ilişkileri geliştirme ve örgütsel zarar boyutunda öğretmenlerin algılarının cinsiyetlerine göre 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermediği, haberdar olma boyutunda ise kadın öğretmenler 

lehine farklılık gösterdiği sonucuna ulaşmıştır. Gürbüz (2019) ise bu çalışmalardan farklı olarak 

erkeklerin kadın öğretmenlere göre örgütsel dedikodunun örgütsel bir araç olduğu sonucuna 

ulaşmıştır. Araştırmaya katılan öğretmenlerin mesleki kıdemlerine göre örgütsel dedikodu algı 

düzeylerinin tüm ölçekte ve tüm alt boyutlarda istatistiksel olarak farklılık göstermediği sonucuna 

ulaşılmıştır. Bu bulgu Gürbüz (2019) ve Özşarlak (2016) tarafından gerçekleştirilen araştırmaların 

bulgularıyla örtüşmektedir. Bu bulgulardan farklı olarak mesleki kıdemi yüksek olanların daha sinik 

olduğu sonucuna ulaşan çalışmalarda alanyazında mevcuttur (James, 2005; Kahveci ve Demirtaş, 

2015; Kalağan ve Güzeller, 2010; Terzi ve Derin, 2016). Karasu (2020) tarafından yapılan araştırmada 

ise 1-5 yıl ve 6-10 yıl mesleki kıdeme sahip katılımcıların haberdar olma boyutunda anlamlı farklılık 

tespit edilmiştir.  Han (2019) ise gerçekleştirmiş olduğu araştırma ile 1-5 yıl ve 6-10 yıl mesleki 

kıdeme sahip öğretmenlerin haberdar olma boyutunda 21 yıl ve üzeri mesleki kıdeme sahip 

öğretmenlere kıyasla daha yüksek algıya sahip olduğunu bulgulamıştır.  

Araştırmada öğretmenlerin örgütsel dedikodu ve örgütsel sinizm algıları arasındaki ilişki 

incelenmiştir. Araştırma sonucunda öğretmenlerin örgütsel dedikodu ve örgütsel sinizm algıları 

arasında pozitif yönlü düşük düzeyde bir ilişki olduğu ve örgütsel dedikodunun örgütsel sinizmin 

anlamlı yordayıcısı olduğu görülmüştür. Bu sonuç, örgütsel dedikodu düzeyinin artması öğretmenlerin 

örgüte karşı olumsuz tutum, davranış ve düşüncelerin de artmasına sebep olduğunu göstermektedir. 

Alanyazında yer alan araştırmalar sonucunda elde edilen bulgular, bu çalışmanın bulgularını destekler 

niteliktedir (Arslan, 2018; Kuo ve diğerleri, 2013; Sevda, 2021). Araştırma sonucunda örgütsel 

dedikodu ile örgütsel sinizm ilişkili olduğu ve örgütsel dedikodunun örgütsel sinizmin anlamlı bir 

yordayıcısı olduğu ortaya çıkmıştır. Her ne kadar öğretmenlerin örgütsel sinizm algı düzeyleri düşük 

olarak bulgulansa dahi öğretmenlerin sinizm algılarını azaltmak için okul uygulamalarının katılımcı, 

şeffaf, adil olması zararlı dedikodunun önüne geçilmesini sağlayabileceği söylenebilir. Bu bağlamda 

öğretmenlerin örgütsel dedikodu ve örgütsel sinizm yaşamalarına sebep olan etkenlerin daha iyi 

anlaşılması için nitel araştırmalar tasarlanabilir veya araştırma farklı örneklem gruplarında 

tekrarlanabilir. 
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incelemektir. Çalışmada, betimsel nitelik taşıyan tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evreni, 

spor yükseköğretim kurumlarındaki sporculardan, örneklem grubu ise, Ordu Üniversitesi Spor 

Bilimleri Fakültesi sporcuları arasından tesadüfi örneklem yöntemi ile seçilmiş 70 katılımcı 

oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından geliştirilen “Kişisel 

Bilgi Formu” ile Gross ve John (2003) tarafından geliştirilen Tingaz ve Ekiz (2021) tarafından 

Türkçeye uyarlanan “Duygu Düzenleme Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada ölçek maddelerinin iç 

tutarlılığını belirlemek için güvenirlik katsayısı (cronbach alfa katsayısı) hesaplanmıştır. Ölçeğin 

güvenirlik katsayısı (cronbach alfa katsayısı) 0,668 olarak tespit edilmiştir. Çalışmada elde edilen 

verilerin değerlendirilmesinde, normallik varsayım analizine göre; ikili kıyaslamalarda Student t-testi, 

üç ve daha fazla grup karşılaştırmalarında ise tek yönlü varyans analizi ve Tukey çoklu karşılaştırma 

testleri kullanılmıştır. Sporcuların cinsiyet, yaş, spor türü, anne eğitim durumu ve baba eğitim durumu 

değişkenlerine göre duygu düzenleme ölçeği toplam puanları arasında anlamlı bir farklılık tespit 

edilmemiştir. Ancak, spor yaşı değişkenine göre toplam puanları açısından anlamlı farklılık olduğu 

tespit edilmiştir. Yapılan analiz sonucu, spor yaşı 5 ve üzeri olan sporcuların toplam puan 

ortalamalarının daha yüksek olduğu saptanmıştır. Böylece sporcuların spor yaşı arttıkça duygu 

düzenleme düzeylerinin de artacağı düşünülmektedir. Bu anlamda spor yaşı arttıkça sporcuların 

tecrübe kazandığı ve müsabakalara daha fazla konsantrasyon sağladığı öngörülmektedir. Spor yaşı 0-4 

olan daha deneyimsiz sporcuların ise deneyimli sporculardan tavsiye almaları ve uzman görüşlerini 

dinlemeleri önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Duygu, Duygu Düzenleme, Spor 
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The aim of this research is to examine the emotion regulation levels of athletes according to some 

demographic information. In the study, descriptive screening model was used. The universe of the 

study consists of 70 participants selected by random sampling method from among the athletes of 

Ordu University Faculty of Sports Sciences and the sample group consists of athletes from Ordu 

University Faculty of Sports Sciences. In the study, the "Personal Information Form" developed by the 

researchers and the "Emotion Regulation Scale" developed by Gross and John (2003) and adapted to 

Turkish by Tingaz and Ekiz (2021) were used as data collection tools. In the study, reliability 

coefficient (cronbach alpha coefficient) was calculated to determine the internal consistency of the 

scale items. The reliability coefficient (cronbach alpha coefficient) of the scale was determined as 

0.668. In the evaluation of the data obtained in the study, according to the normality assumption 

analysis; Student's t-test were used for binary comparisons, and one-way analysis of variance and 

Tukey multiple comparison tests were used for three or more group comparisons. According to the 

variables of gender, age, sports type, maternal education status and father education status of the 

athletes, no significant difference was found between the total scores of the emotion regulation scale. 

However, it was found that there was a significant difference in terms of total scores according to the 

sports age variable. As a result of the analysis, it was determined that the total average score of the 

athletes with a sports age of 5 and over was higher. Thus, it is thought that as the sports age of athletes 

increases, their emotional regulation levels will also increase. In this sense, it is foreseen that as the 

age of sports increases, athletes gain experience and provide more concentration in competitions. More 

inexperienced athletes with a sports age of 0-4 are recommended to seek advice from experienced 

athletes and listen to expert opinions. 

Keywords: Emotional, Emotional Regulation, Sports 

 

 

GİRİŞ 

Duygu; insanın iç dünyasında uyandırıp harekete geçirdiği, olumlu ya da olumsuz yöndeki his ve ruh 

halidir (Gendron, 2010). İnsanlar hayatının birçok bölümünde mutluluk, heyecan, korku, kaygı, stres 

gibi birçok hissi yaşamaktadır. Bu hisler bireyleri pozitif ruh haline getireceği gibi negatif durum da 

söz konusu olabilmektedir. Küçük bir çocuğun oyun oynarken hissettiği mutluluk ya da bir hediye 

karşısındaki heyecanı şüphesiz ki olumlu yönde olacaktır. Önemli bir sınav öncesi yaşanan stres ya da 

sınavdan sonra yaşayacağı korku ise olumsuz yönde olmaktadır (Ekkekakis, 2012; Mulligan ve 

Scherer, 2012). 

Hayatın her alanında yer alan duygular, sporda da kendini göstermektedir (Vallerand ve Blanchard, 

2000). Örneğin, fazlaca kaygılı bir sporcu performansını optimum düzeyde gösteremeyebilir. 

Müsabaka esnasında yaşanan heyecan duygusu ise panik olmasına ve doğru karar verememesine sebep 

olabilmektedir (Uphill, McCarthy ve Jones, 2009). Kritik bir müsabakaya hazırlanan sporcuların 

müsabaka önemini anlaması ve motive olması da pozitif yönde etki etmektedir. Çünkü müsabakaya 

motive olmuş bir sporcu normal performansının üzerine çıkmak isteyecektir. Bu sayede müsabakada 

daha etkili bir performans sergileyecektir (Wagstaff, 2014). Duyguyu kontrol etmek ve düzenlemek bu 

anlamda önem arz etmektedir.  

Performansın devamlılığı için kritik öneme sahip unsurlardan birisi olan duygu düzenleme; bireylerin 

duygulara sahip olduklarını, bu duyguları ne zaman yaşadıklarını, nasıl deneyimledikleri ve ifade 

ettiklerini etkileyen süreçleri ifade etmektedir (Gross, 1998). Literatürde duygu düzenleme, bilişsel 

yeniden değerlendirme ve bastırma olmak üzere iki farklı strateji ile karşımıza çıkmaktadır. Bilişsel 

yeniden değerlendirme; bireyin yoğun bir his esnasında düşüncelerini değiştirip duygu etkinliğini 

azaltmak olarak tanımlanmaktadır. Bastırma ise içerisinde olduğu duygunun engellenmesi olarak 

belirtilmektedir (Gross ve John, 2003).   

Sporcu, ne kadar duygusunu kontrol edip düzen sağlarsa bir o kadar da müsabakaya odaklanacağı 

düşünülmektedir. Kritik bir müsabaka öncesi olumsuz yönde duygular yaşayan bir sporcunun bilişsel 

yeniden değerlendirme ile duygu etkinliğini azaltması gerekmektedir. Bir diğer strateji ise olumsuz 

duygularını bastırıp his yoğunluğunu engellemektir. Bu sayede sporcunun, olumlu yöndeki duygulara 
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yöneleceği ve motivasyon sağlayacağı öngörülmektedir (Gross, 2001).  Tanımlardan da anlaşılacağı 

gibi sporcunun duygusunu kontrol etmesi performansı için önem arz etmektedir. Bu anlamda 

çalışmanın amacını sporcularda duygu düzenleme düzeylerinin incelenmesi oluşturmaktadır. 

YÖNTEM 

Araştırma Modeli 

Araştırmada, mevcut durumu tespit etmeyi amaçladığı için betimsel nitelik taşıyan tarama modeli 

kullanılmıştır. Tarama modelleri, geçmişte ya da halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle 

betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır (Karasar, 2004). 

Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evreni, spor yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerden, örneklem grubu ise, Ordu 

Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri arasından tesadüfi örneklem yöntemi ile seçilmiş 70 

katılımcıdan oluşmaktadır. 

Veri Toplama Araçları  

Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgi Formu” ile 

Gross ve John (2003) tarafından geliştirilen Tingaz ve Ekiz (2021) tarafından Türkçeye uyarlanan 

“Duygu Düzenleme Ölçeği” kullanılmıştır. 

Kişisel bilgi formunda; cinsiyet, yaş, anne ve baba eğitim durumu, spor türü ve spor yaşı değişkenleri 

yer almaktadır. Duygu Düzenleme Ölçeği 7’li likert tipindedir 8 maddeden oluşmaktadır. Yeniden 

Değerlendirme ve Bastırma olmak üzere iki faktörlü yapıya sahiptir. Ölçek değerlendirmesi toplam 

puan üzerinden yapılmaktadır. 

İstatiksel Analiz 

Verilerin istatistiksel analizinde öncelikli olarak normallik varsayımı Kolmogorov-Smirnov ve 

Shapiro-Wilk testi ile incelenmiştir. Normal dağılım gösteren sporda tutku ölçeğinden elde edilen 

verilerin değerlendirilmesinde ikili gruplar için Student t-testi, ikiden fazla gruplar için Tek Yönlü 

Varyans Analizi ve Tukey çoklu karşılaştırma testi uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin 

analizinde SPSS 22.0 V. İstatistik paket programı kullanılmıştır. Araştırma bulguları, n (%), ortalama, 

standart sapma değerleri olarak verilmiş olup, bulgular p<0,05 düzeyinde anlamlı kabul edilmiştir. 

Tablo 1. Sporcuların Demografik Özelliklerine Göre Dağılımı 

  n % 

Cinsiyet 
Erkek 31 44,3 

Kadın 39 55,7 

Yaş 
18-23 17 24,3 

24 ve üzeri 53 75,7 

Anne Eğitim Durumu 

İlköğretim 49 70,0 

Lise 14 20,0 

Üniversite 7 10,0 

Baba Eğitim Durumu 
İlköğretim 32 45,7 

Lise 31 44,3 
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Üniversite 7 10,0 

Spor Türü 
Bireysel 30 42,9 

Takım 40 57,1 

Spor Yaşı 
0-4 8 11,4 

5 ve üzeri 62 88,6 

 

Tablo 2. Cinsiyete Göre Duygu Düzenleme Düzeyleri  

 Cinsiyet n Ort. Ss. P 

Bilişsel Yeniden Değerlendirme 
Erkek 31 21,51 5,72 

0,918 

Kadın 39 21,38 4,94 

Bastırma 
Erkek 31 17,54 5,28 

0,356 

Kadın 39 16,35 5,33 

Duygu Düzenleme Ölçeği Toplam Puanı 

Erkek 31 39,06 8,59 

0,463 
Kadın 39 37,74 6,37 

 

Araştırmada, sporcuların cinsiyet açısından duygu düzenleme düzeylerinde anlamlı farklılık olmadığı 

tespit edilmiştir.  

 

Tablo 3. Yaşa Göre Duygu Düzenleme Düzeyleri  

 Yaş n Ort. Ss. P 

Bilişsel Yeniden Değerlendirme 

18-23 17 36,76 8,65 

0,980 
24 ve üzeri 53 38,83 6,98 

Bastırma 

18-23 17 21,47 5,64 

0,157 
24 ve üzeri 53 21,43 5,19 

Duygu Düzenleme Ölçeği Toplam Puanı 

18-23 17 15,29 6,02 

0,321 

24 ve üzeri 53 17,39 5,01 

 

Çalışmada, sporcuların yaş açısından duygu düzenleme düzeylerinde anlamlı farklılık olmadığı tespit 

edilmiştir.  
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Tablo 4. Anne Eğitim Duruma Göre Duygu Düzenleme Düzeyleri  

 Anne Eğitim 

Durumu 

n Ort. Ss. P 

Bilişsel Yeniden Değerlendirme 

İlköğretim 49 22,20 1,60 

0,627 Lise 14 23,13 2,45 

Üniversite 7 23,12 2,14 

Bastırma 

İlköğretim 49 28,71 1,63 

0,917 Lise 14 29,08 2,17 

Üniversite 7 28,75 1,74 

Duygu Düzenleme Ölçeği Toplam Puanı 

İlköğretim 49 50,91 1,89 

0,725 Lise 14 52,21 2,63 

Üniversite 7 51,87 2,49 

 

Araştırmada, sporcuların anne eğitim durumu açısından duygu düzenleme düzeylerinde anlamlı 

farklılık olmadığı tespit edilmiştir.  

 

Tablo 5. Baba Eğitim Duruma Göre Duygu Düzenleme Düzeyleri  

 Baba Eğitim 

Durumu 

n Ort. Ss. P 

Bilişsel Yeniden Değerlendirme 

İlköğretim 32 20,48 1,89 

0,395 Lise 31 21,85 3,13 

Üniversite 7 22,28 1,32 

Bastırma 

İlköğretim 32 16,00 2,19 

0,540 Lise 31 16,31 2,19 

Üniversite 7 17,67 2,20 

Duygu Düzenleme Ölçeği Toplam Puanı 

İlköğretim 32 37,85 1,34 

0,960 Lise 31 38,16 2,23 

Üniversite 7 20,48 1,89 

 

Araştırmada, sporcuların baba eğitim durumu açısından duygu düzenleme düzeylerinde anlamlı 

farklılık olmadığı tespit edilmiştir.  
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Tablo 6. Spor Türü Göre Duygu Düzenleme Düzeyleri  

 Spor Türü n Ort. Ss. P 

Bilişsel Yeniden Değerlendirme 

Bireysel 30 38,30 8,57 

0,846 

Takım 40 38,35 6,51 

Bastırma 

Bireysel 30 21,30 6,03 

0,877 

Takım 40 21,55 4,67 

Duygu Düzenleme Ölçeği Toplam Puanı 

Bireysel 30 17,00 5,07 

0,978 

Takım 40 16,80 5,54 

 

Çalışmada, sporcuların spor türü açısından duygu düzenleme düzeylerinde anlamlı farklılık olmadığı 

tespit edilmiştir.  

 

Tablo 7. Spor Yaşına Göre Duygu Düzenleme Düzeyleri  

 Spor Yaşı n Ort. Ss. P 

Bilişsel Yeniden Değerlendirme 

0-4 8 20,00 6,92 

0,414 

5 ve üzeri 62 21,62 5,05 

Bastırma 

0-4 8 13,25 6,15 

0,107 

5 ve üzeri 62 17,35 5,05 

Duygu Düzenleme Ölçeği Toplam Puanı 

0-4 8 33,25 9,19 

0,038 

5 ve üzeri 62 38,98 6,97 

 

Çalışmada, sporcuların spor yaşı açısından duygu düzenleme ölçeği toplam puanında anlamlı farklılık 

olduğu tespit edilmiştir.  

 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Çalışmada, sporcuların cinsiyet, yaş, anne eğitim durumu, baba eğitim durumu ve spor türü 

değişkenlerine göre duygu düzenleme düzeylerinde anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. Spor yaşı 

değişkeninde ise duygu düzenleme düzeylerinde anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. 

Cinsiyet değişkenine göre incelendiğinde, duygu düzenleme ölçeği ve alt boyutlarında herhangi bir 

anlamlı farklılık olmadığı saptanmıştır. Bu sonuç cinsiyet değişkeninin sporcuların duygu düzenleme 

düzeyleri üzerinde herhangi bir etkiye sahip olmadığını göstermektedir. Alan yazın incelendiğinde, 

Seçim (2020), Güler (2022), Karaçam ve ark. (2022) çalışma sonuçları ile mevcut araştırmanın 

sonuçları benzerlik gösterirken, Akyüz ve ark. (2022) çalışma sonucuyla ise örtüşmemektedir. Yaş 

değişkenine göre bakıldığında, duygu düzenleme ölçeği ve alt boyutlarında herhangi bir anlamlı 
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farklılık olmadığı saptanmıştır. Literatür incelendiğinde, Altın (2017)’nin çalışma sonuçlarıyla bu 

araştırmanın sonuçları benzerlik göstermektedir. Anne ve baba eğitim durumu ile spor türü 

değişkenlerinde de herhangi bir anlamlı farklılık görülmemektedir. Alan yazın incelendiğinde, anne ve 

baba eğitim durumu ile spor türü değişkenleri ile duygu düzenlemeyle alakalı herhangi bir araştırmaya 

rastlanılmamıştır.  Cinsiyet değişkeninde olduğu gibi yaş, anne ve baba eğitim durumu ile spor türü 

değişkenlerinin duygu düzenleme açısından bir etkisi olmadığı söylenebilir.  

Spor Yaşı değişkenine göre incelendiğinde, bilişsel yeniden değerlendirme ile bastırma alt 

boyutlarında bir anlamlılık görülmezken, duygu düzenleme ölçeği toplam puanında anlamlı farklılık 

bulunmuştur. Yapılan analizde, 5 ve üzeri yaş grubunun 0-4 yaş grubuna göre puan ortalamalarının 

yüksek olduğu tespit edilmiştir. Spor yaşı yüksek sporcuların tecrübe durumlarının yüksek olduğu 

ifade edilebilir. Bu durum, deneyimli sporcuların duygu düzenleme açısından daha sistemli 

olabileceklerini göstermektedir. Alan yazın incelendiğinde, Güler (2022)’in araştırma sonuçları ile 

mevcut araştırmanın sonucu örtüşmemektedir. Bu sonuçlara göre sporcuların cinsiyet, yaş, anne eğitim 

durumu, baba eğitim durumu ve spor türünün duygu düzenleme düzeylerini etkilemediği sonucuna 

ulaşılabilir. Ayrıca spor yaşları 5 ve üzeri olan sporcuların diğer spor yaşı kategorilerine göre duygu 

düzenleme durumlarının daha yüksek olduğu söylenebilir. Böylece sporcuların spor yaşı arttıkça 

duygu düzenleme düzeylerinin de artacağı düşünülmektedir. Bu anlamda spor yaşı arttıkça sporcuların 

tecrübe kazandığı ve müsabakalara daha fazla konsantrasyon sağladığı öngörülmektedir. Spor yaşı 0-4 

olan daha deneyimsiz sporcuların ise deneyimli sporculardan tavsiye almaları ve uzman görüşlerini 

dinlemeleri önerilmektedir. 
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ÖZET 

Etik kurullar, araştırmalarda etikle ilgili durum ve olayları inceleyen ve değerlendiren kurullardır. 

Görevi, insanı kapsamına alan ve onun üzerine yapılacak çalışmaları etik yönden değerlendirip 

uygulanıp uygulanmayacağı hakkında son kararı vermektir. Bilim insanlarının ve üniversitelerin 

araştırmalarını onaya tabii tutma çabasının, çalışmaları bilimsel açıdan standartlara bağlamaya yönelik 

bir tutum olduğu düşünülmektedir. Etik kurulların işleyişine dair yurtdışında birçok çalışma olmasına 

rağmen Türkiye’de sınırlı sayıda çalışmaya rastlanmıştır. Etik kurulların işleyişindeki farklılıkların 

araştırılması akademik süreçlerin ilerleyişi ve gelişimleri açısından oldukça önemlidir. Bu sebeple 

dünyada ve Türkiye’de bu işleyişin nasıl olduğunun incelenmesi ve ortaya konması önemli 

görülmektedir. Bu araştırmada Türkiye’deki etik kurul sürecini daha iyi anlayabilmek için dünyada 

yasal belgeler temelinde etik kurul sürecinin nasıl işlediğinin ve etik kurula ilişkin yapılmış 

araştırmaların sonuçlarının ortaya konulması amaçlanmıştır. Çalışma nitel araştırma kapsamında 

doküman inceleme yöntemi ile tasarlanmıştır. Çalışma grubu İnsani Gelişmişlik Endeksi (İGE)’nde 

“çok yüksek insani gelişmişlik” seviyesine sahip ülkeler ve bunların etik kurul ile ilgili yasal belgeleri 

olarak belirlenmiştir. Yurtiçi ve yurtdışında etik kurul işleyişine dair yasal belgeler, araştırma etiği 

kılavuzları ve araştırmalar incelenerek birbirini teyit edebilecek veri çeşitliliğine ulaşılmaya 

çalışılmıştır. Araştırmanın veri kaynaklarını İnsani Gelişmişlik Endeksi’nde “çok yüksek insani 

gelişmişlik” seviyesine sahip ülkelere ait etik kurul işleyişini düzenleyen yasal dokumanlar ve bu 

işleyişi inceleyen akademik çalışmalar oluşturmaktadır. Verilerin incelenmesinde içerik analizi 

yöntemi kullanılmıştır. Verilerin analizi sonucunda yurtdışında ve Türkiye’de etik kurul işleyişini 

ortaya koyan temalarda farklılıklar bulunmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Sosyal bilim, Etik, Araştırma etiği, Etik kurul 

 

GİRİŞ 

Bilim üzerinde çalışılan olgu, olay, nesne veya şeyin tüm yönleriyle incelenmesi söz konusu şeylerin 

birbirleriyle ilişkilerinin ortaya konularak nedenlerinin belirtilmesi, bu aşamalarda üretilen bilgilere 

dayalı olarak geleceğin öndeyilenmesi ve söz konusu olgu, olay veya nesneyi denetleme kontrol etme 

sürecidir. Bunun yanında gerçeğin bir kısmıyla kanıtlamaya dayalı bağ kurma ve buna bağlı olarak da 

gerçeği bilinebilirliği sınır veya oranında kontrol edebilme uğraşı olarak tanımlanabilir (Toprakçı, 

2013; Toprakçı 2016). Araştırmacı bilimsel araştırmayla hiç durmadan insan ve toplum üzerine 

derinlemesine bilginin izini sürmekte, araştırmanın birini bitirince diğerine başlamaktadır (Usta, 

2012). Toprakçı (1997), herhangi bir bilimi anlayabilmenin yolunun onun bilimleşme sürecini 

tanımlamaktan geçtiğini ifade etmektedir. Bunun için de bütün diğer bilimlerin yaşantılarında 

paylaştıkları “felsefe" ye değinmek gerekmektedir. Sönmez (2017)’e göre insanın öğrenilmiş tüm 

davranışları, en az bir değere dayanmaktadır. İnsanın yapıp etmelerini inceleyen, bu davranışların 

dayandığı ilkeleri ve değerleri araştıran (Sönmez, 2017); neyin iyi olduğunu ve ne kadar iyi 

olduklarını sınıflandırmakla ilgilenen (Schroeder, 2021) felsefe alanı aksiyolojidir.  

1960'larda savunulan “Etik, bilimsel evrenin mobilyalarının bir parçası değildir.” söylemi, ampirik ve 

bilimsel olarak etik yargıların anlamsız olduğu görüşünden ortaya çıkmıştır. Gerçeklerden ziyade 
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değerlerle ilgili tüm yargılar gibi, etiğin de bilimin kapsamı dışında olduğu "bilim değerlerden 

bağımsızdır ve özel olarak etikten bağımsızdır" sonucuna varılmıştır. Özellikle etiğin bilimle 

ilişkisinin bu reddi hem açık hem de üstü kapalı olarak tıp ve veterinerlikte ders kitaplarında açıkça 

ifade edildiği görülmüştür (Rollin, 2006). Örs (1993) etiğin konusunun, insan tutum ve davranışlarına 

ilişkin değerlerin tartışılması olarak ifade eder. Bu alan, özellikle tıp alanında ve insan-doğa ilişkisinde 

ortaya çıkan değer sorunlarının bir sonucu olarak, zamanla daha da önem kazanmıştır. Caws (1965) 

bilimde değeri, bir orantı duygusu ve teorinin dünyaya "uygunluğu" hissini içeren bir tarz meselesi 

olarak ifade eder. Modern çağda bilim kendisini etikten bağımsız bir alan olarak görse de değer 

üreticisi konumuna gelmiştir. Modern bilimde, iddialarını standartlaştırmak ve güçlendirmek için 

metodolojiye güvenilir ve alınan yol, neredeyse geldiği noktadan daha önemli hale gelir (Konuk ve 

Bayram, 2009). Rollin (2006) kültür bağlamına gömülü ve gerçek insana hitap eden bir insan etkinliği 

olarak bilimin değerlerden ve hatta etikten bağımsız olmasının mümkün olmadığının fark edilmesinin 

gerektiğini vurgulamaktadır. 

Etik sorunlar, sosyal bilimlerde bilimsel araştırma sürecinin birçok noktasında ortaya çıkabilir. 

Araştırmacı katılımcıların anonimliğine önem vermeyerek onları riske atabilir. Diğer yandan, resmi 

kuruluşlardaki yanlış, haksız veya ayrımcı uygulamalara ilişkin tespitlerini kamuoyu ile paylaşması 

gerektiğini hissederken bunun araştırmayı derinleştirme olasılığını tehlikeye atabileceğini düşünebilir. 

Çoğu zaman, araştırmacılar kendilerinden farklı görüşteki kuruluşlar için araştırma yapmak üzere 

istihdam edilebilirler. Kariyerlerini riske atmamak için çekinceleri olmasına rağmen sessiz kalabilirler. 

Bunlar, araştırma sırasında sıklıkla ortaya çıkan ahlaki ikilemlerdir. Araştırma sürecinde başka etik 

sorular da ortaya çıkabilmektedir. Araştırmacı ve araştırılan arasındaki güç ilişkisi buna bir örnektir. 

Çoğu sosyal araştırmada, ikisi arasında sosyal statü eşitsizliği vardır ve olmadığı durumlarda bile, 

araştırmacı, katılımcıların inançlarını veya tutumlarını yorumlama ve temsil etme yetkisini dolaylı 

olarak üstüne almaktadır. Araştırmacı ve araştırılan arasında sınıf, cinsiyet, etnik veya diğer sosyal 

farklılıklar olduğunda, bu tür etik sorunlar mutlaka ortaya çıkabilmektedir (Benton ve Craib, 2011). 

Diğer yandan bilimsel araştırma fonlarının arkasındaki kuruluşlar da doğrudan ya da dolaylı olarak 

araştırmanın yönelimini manipüle edebilmektedir. Bu manipülasyonlar araştırma süreçlerinden de öte 

problem alanlarının belirlenmesini, sonuçların kullanılmasını ve bütün olarak bilimsel bilginin nihai 

anlamını ortadan kaldıracak riskleri barındırmaktadır. Benzer olarak bilimsel projelerin kapsamı 

genişledikçe maliyetlerin artması sebebiyle kamu ve özel kuruluşların araştırma fonlarının, bu 

kuruluşlara mali bağımlılığı kaçınılmaz hale gelmektedir. Sonuç olarak bilimsel problemlerin ticari 

değerleri etik değerlerinden daha önemli olabilmektedir. Bununla birlikte kendini insanlığa adamış 

bilim insanı imajından hızlı bir kopuş da gündeme gelmektedir (Konuk ve Bayram, 2009). Etik 

kurulların varlığı tarihsel gelişim açısından dünyanın hemen her ülkesinde benzerlik gösterirken genel 

amacı ise insanlıkla ilgili değerleri, korumak, bilimsel bilgi üretimi ve bunun sonuçlarıyla ilgilenmek, 

sağlıkla ilgili yasalar hazırlanırken tavsiyelerde bulunmak, etik ilkelerden yola çıkılarak yasa 

yapılmasında etkin rol oynamak, etik konusu ile ilgili tartışmaları halk arasında başlatmak ve bilimsel 

gelişmelerin neden olabileceği tehlikelerin farkına varan bir toplum yaratılmasına katkıda bulunmaktır. 

Ülkemizde etik kurulların kurulması ihtiyacının gerçek nedeni tıbbi etik sorunlardan önce bazı resmi 

gereksinimleri karşılamak içindir. Bu sebeple ortaya çıkabilecek bir etik soruna verilebilecek bir ya da 

birden fazla yanıt, farklı bakış açılarına, ikilemlere, çıkmazlara ve arayışlara yol açmaktadır. 

(Karakaya ve Örs,1994). Etik kurullar, çalışmalardaki etikle ilgili durum ve olayları gözden geçiren, 

değerlendiren ve alanında uzmanlaşmış üyelerden oluşması gereken kurullardır. Araştırma etiği 

ülkelerin yasal dokümanlarına göre farklı uygulamalar içermektedir. ABD yaklaşımı, etik incelemenin 

doğa bilimlerinin metodolojileri üzerine modellendiği, oldukça düzenlenmiş ve kısmen bürokratik bir 

yaklaşımı temsil eder. Bunun aksine İngiltere’de, ABD yaklaşımındaki eksikliklerin bazılarını gideren 

bir sosyal bilim araştırma etiği çerçevesi geliştirilmiştir. Finansör kurumlarının baskısı ile uygulanır ve 

sosyal bilim araştırmalarının ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanmıştır. Alman sosyal bilim 

etiği çerçevesi, bağlayıcı olmayan davranış kurallarından, iyi bilimsel uygulamalara ilişkin 

kılavuzlardan ve Alman meslek birliklerinin ve finansman kurumlarının etik kodlarından oluşmaktadır 

(Oellers vd., 2010). Etik kurulların yayınladığı kılavuzlar, tanınmış araştırma etiği normlarını ifade 

etmeyi amaçlar, böylece geniş bir araştırma etiği kapsamı oluşturur. Araştırma etiği yönergeleri, yasal 

olarak dayatılan uygulamalarla aynı şekilde işlemez bunun yerine rehber olarak hizmet etmeleri 

amaçlanır. Kılavuzlar bu nedenle tavsiye niteliğindedir (Hjellbrekke vd., 2018). 
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Türkiye’deki üniversitelerin etik kurul yönergeleri ve yönetmeliklerinin yasal dayanakları genel olarak 

aynı olsa da uygulamada bazı farklılıklar gösterebilmektedir. Yasal dayanak olarak; Helsinki 

Bildirgesi, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, bilim etiğine ilişkin konularda Türkiye Cumhuriyeti’nin 

imzaladığı tüm uluslararası antlaşmalar, 25/05/2004 tarihli ve 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik 

Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 13/04/2005 tarihinde 

25785 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ve Başvuru Usul 

ve Esasları Hakkında Yönetmelik”, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu (14. ve 42 maddeleri), 657 

Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (71. m.) 

gösterilmektedir. YÖK’ün 29.08.2012 tarihli Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği yönergesinin 

yayınlanmasıyla bütün üniversiteler etik kurullarını oluşturmuşlardır. Bu aynı zamanda 

araştırmalardan üretilen makalelerin yayınlanacağı dergileri de bağlar hale gelmiştir. Buna göre çoğu 

dergi etik kurul belgesi istemeye başlamıştır. Dergileri buna zorlayan akademik yükselme kriterlerini 

belirleyen Üniversitelerarası Kurulun etik kurula yüklediği anlam gibi gözükmektedir. Editör, hakem 

ve yazarların görüşlerine göre Üniversitelerarası Kurulun zorunlu tuttuğu indeksler, belirli bir standart 

sağlamakla birlikte bazı noktalarda bilimsel tekelleşmeye neden olmaktadırlar (Ceylan ve Bakır, 

2022).Temel hedefi insanı kapsamına alan ve onun üzerine yapılacak çalışmaların etik yönden 

değerlendirip, uygulanıp uygulanmayacağı hakkında son kararı veren etik kurulların işleyişine dair 

yurtdışında birçok çalışma olmasına rağmen Türkiye’de sınırlı sayıda çalışmaya rastlanmıştır. Köklü 

(2003) bir devlet üniversitesinde görev yapan öğretim üyelerinin araştırma sürecine ilişkin etik 

olmayan davranışlar konusundaki görüşlerini araştırmış; Karakaya ve Örs (2005)’ tıp etik kurullarını 

incelemiş; Ünal, Toprak ve Başpınar (2012) intihal ve araştırma/yayın etik ihlallerinin literatürde ve 

ülkemizde akademik camiadaki uygulamasında algılanma biçimi ele almış; Alev (2015) Türkiye’de 

yer alan üniversitelerdeki üniversite etik kurullarının yapısal ve işlevsel durumlarının tespite çalışmış; 

Ekşioğlu, Sezer ve Çiçek (2015) üniversitelerdeki etik kurulların sayısı, çeşitliliğini yapısını web 

siteleri üzerinden incelenmiş; Ortaş (2020) bilimsel çalışmaların etik kurallar çerçevesinde 

yapılmaması durumunda ortaya çıkan sorunların yansımaları ve sonuçları üstünde durmuştur. 

Yurtdışına ulaşılabilen konu ile ilgili çalışmalar ise şöyledir: Oellers ve Wegner (2010) sosyal 

bilimlerde araştırma etiğiyle ilgilenmeye yönelik Alman, Birleşik Krallık ve ABD yaklaşımlarını 

değerlendirmiş; Schrag (2011) sosyal bilimler ve beşerî bilimlerdeki akademisyenlerin yayınladığı 

bazı şikayetleri tematik olarak inceleyerek etiğe ilişkin başlıca eleştirilerini ortaya koymaya çalışmış; 

Hammersley (2014) sosyal araştırmalarla ilgili etik ilkelerin doğasının ve etraflarındaki tartışmaları 

araştırmış; Looijmans ve diğ. (2021) uluslararası internet tabanlı yapılan çalışmalara dünya çapında 

çeşitli ülkelerden katılımcıların sağlanmasında etik kurulların kendi coğrafi sınırlarında kalmasının 

yarattığı sınırlılıkları incelenmiştir.  

Bilim insanlarının ve üniversitelerin araştırmalarını onaya tabii tutma çabasının, çalışmaları bilimsel 

açıdan standartlara bağlamaya yönelik bir tutum olduğu düşünülmektedir. Görevi, insanı kapsamına 

alan ve onun üzerine yapılacak çalışmaların etik yönden değerlendirip, uygulanıp uygulanmayacağı 

hakkında son kararı vermektir. Etik kurulların bugünkü işleyişine dair gerek yurtiçinde gerekse 

yurtdışında az sayıda çalışmaya rastlanmıştır. Etik kurulların oluşturulma nedeni ve işleyişindeki 

farklılıkların araştırılması akademik süreçlerin ilerleyişi ve gelişimleri açısından önemli olabilir. Bu 

sebeple dünyada ve Türkiye’de bu işleyişin nasıl olduğunun incelenmesi ve ortaya konması önemli 

görülmektedir. Bu araştırmada Türkiye’deki etik kurul sürecini daha iyi anlayabilmek için dünyada 

yasal belgeler temelinde etik kurul sürecinin nasıl işlediğinin ve etik kurula ilişkin yapılmış 

araştırmaların sonuçlarının ortaya konulması amaçlanmıştır. Buna göre şu sorulara cevap aranmıştır: 

Dünyada akademik çalışmalarda etik kurul işleyişi nasıldır? Türkiye’de akademik çalışmalarda etik 

kurul işleyişi nasıldır? 

 

YÖNTEM 

Araştırmada nitel araştırma kapsamında doküman inceleme yöntemi kullanılmıştır. Çalışma grubu için 

İnsani Gelişmişlik Endeksi (İGE)’nde “çok yüksek insani gelişmişlik” seviyesinde listelenen 66 ülke 

belirlenmiştir. Bu ülkelerin etik kurul işleyişini düzenleyen yasal dokumanlar ve bu işleyişi inceleyen 

çalışmalar bu çalışmanın dokümanlarını oluşturmaktadır. Çalışmanın verilerinin analizinde içerik 

analizi kullanılmıştır. İçerik analizinde amaç, toplanan verileri açıklayabilecek kavramları ve ilişkileri 



6th INTERNATIONAL EDUCATION AND INNOVATIVE SCIENCES CONGRESS 

(November 24-25, 2022 / Burdur Mehmet Akif Ersoy University 

1322 
 

ortaya çıkarmaktır. Toplanan veriler önce kavramsallaştırılır, daha sonra ortaya çıkan kavramlara göre 

mantıklı bir biçimde düzenlenir ve buna göre veriyi açıklayan temalar belirlenir (Yıldırım ve Şimşek, 

2018). Araştırmanın iç geçerliğinde ele alınan kavramların ve araştırma sürecinde ulaşılan sonuçların 

birbirleriyle olan ilişkileri ve içerikle bir bütünlük sağlayıp sağlamadıkları ön plana çıkmaktadır. 

İncelenen araştırmada belirtilen terimlerin içeriğe uygun olup olmadığı ve yine sunulan içerikle, elde 

edilen bulguların tutarlılık gösterip göstermediği iç geçerlilik kapsamı içerisindedir (Maxwell, 1992). 

Bu bağlamda iç geçerliği sağlamak için ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların internet 

sayfalarında yayınlanan yasal belgelerden ve raporlardan elde edilen verilerin içerikle ilişkisi ortaya 

konularak yorumlamalara gidilmiştir. Nitel araştırmalarda örneklem genelde amaçlı bir şekilde 

araştırma sorularına ve incelenecek olaya uygun olarak seçilir. Dış geçerliğin sağlanmasında önemli 

olan örneklemin araştırma evrenini temsil etmesi değil, araştırma yapılacak olaya uygunluğudur 

(Maxwell, 1992). Dış geçerliğin sağlanması için belirlenen amaca uygun olarak etik kurul işleyişini 

düzenleyen yasal belgelerin yayımlandığı ülkelerin resmî web sayfaları seçilmiş ve araştırmanın 

deseni, veri kaynakları, verilerin toplanması ve analizi ayrıntılı olarak anlatılmıştır. Ortaya çıkan 

temalar ve kodlar bir kez de araştırmacılar tarafından gözden geçirilerek son biçimleri verilmiştir. Bu 

çalışmalarla araştırma için veri analizi açısından geçerlilik ve güvenirliğin sağlanmıştır. 

BULGULAR 

Etik kurul işleyişini ortaya koyan dokümanların incelenmesi sonucunda ortaya çıkan temalara, kodlara 

ve kodlanmış ifadelere yer verilmiştir.  

1-Dünyada etik kurul işleyişi 

Tablo 1 incelendiğinde dünyada akademik çalışmalarda etik kurul işleyişine ilişkin verilerin analizi 

sonucunda 13 kod ve bunlardan yasal temeller, etik kurul/komite, zorunluluk ve sorumluluk olmak 

üzere 4 tema şekillendiği görülmüştür.  

 

Tablo 1 

Dünyada etik kurul işleyişi 

Tema Kodlar İfadeler 

Yasal 

temeller 

Yasalar, yönergeler 
Araştırma Etiği Yasası Norveç'teki araştırmacılar ve 

araştırmalar için geçerlidir. (N4) 

Davranış kuralları 

İrlanda’da ulusal koşullar ve yasalarla uyumlu olacak 

şekilde Araştırmada Bütünlük için Avrupa Davranış 

Kuralları (Avrupa Kodu) kabul edildi. (I3) 

Kılavuzlar ve rehberler 

Norveç’te Sosyal ve Beşerî Bilimler Ulusal Araştırma 

Etiği Komitesi (NESH) tarafından İnternet Araştırma 

Etiği Kılavuzu hazırlanmıştır. (N6) 

Politika beyanı 
İrlanda araştırmalarında bütünlüğü sağlamaya ilişkin 

Ulusal Politika Beyanı bulunmaktadır. (I2) 

Etik 

kurul/komite 

Ulusal, bölgesel veya 

bağımsız komiteler 

Norveç'te, 1990 yılında araştırma suiistimalini önlemeyi 

de içeren bir görev alanıyla Ulusal Araştırma Etik 

Kurulları (NEM, NESH, NENT) kurulmuştur. (N2) 

Kılavuz oluşturma 
Komiteler, araştırma etiği kılavuzları oluşturur. Bu 

kılavuzlar tavsiye niteliğindedir. (N4) 

Araştırma önerilerini İrlanda’da etik komiteleri, araştırma önerilerini gözden 
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değerlendirme geçirir. (I1, I2) 

Sağlık alanındaki 

araştırmalar için kurullar 

Bölgesel etik komiteleri, yalnızca sağlık araştırmalarını 

yönetir, akademik sağlık dışı araştırmalar şu anda 

onların görev alanına girmemektedir. (NZ1, A3, CO1) 

Katılımcıyı ve 

araştırmacıyı korur 

Araştırmacıların tüm etik konuları dikkate almadan 

önce şüpheli kararlar vermesini engelleyebilir. (N1) 

Zorunluluk 

Etik onay şartı 

Veriler anonim değilse, araştırmacılar, verileri yeni 

araştırmalarda kullanmadan önce katılımcılardan onay 

veya Etik Kurul gibi uygun bir organdan izin almalıdır. 

(ICE1) 

Düşük bağlayıcılık 

Araştırma için etik gerekliliklerin sosyal bilimlerde 

bağlayıcılığı az. (G1, N1) 

Mevcut kamuya açık belgeleri veya verileri kullanan 

araştırmalarda zorunlu değil (I1) 

Sorumluluk 

Kendi kendini 

değerlendirme 

Araştırmacılar kendi etik öz değerlendirmelerinin 

sorumluluğunu alır. (N1) 

Araştırma yürütücüsü 

kontrolünde 

Araştırma kurumları ve araştırma fon sağlayıcıları 

kendi ve personelinin her zaman kendi disiplinleriyle 

ilgili yasal ve etik hükümlere uygun hareket etmelerini 

sağlamalıdır. (I1, I2) 

 

2-Türkiye’de etik kurul işleyişi 

Tablo 2 incelendiğinde Türkiye’de akademik çalışmalarda etik kurul işleyişine ilişkin verilerin analizi 

sonucunda 4 kod ve bunlardan yasal temeller ve etik kuru olmak üzere 2 tema ortaya çıkmıştır.  

Tablo 2 

Türkiye’de akademik çalışmalarda etik kurul işleyişi 

Tema Kodlar Kodlanmış İfadeler 

Yasal temeller 

Yasal belgeler 

Kanun ve yönetmelik üniversitelerimizde yer alan üniversite 

etik kurullarının da oluşturulmasındaki yasal dayanaklardır. 

(TR1) 

Standartlaşma 

Üniversite Etik Kurul yönergelerinin incelenmesi sonucunda 

içeriklerinde, yasal dayanaklarında bir standart olmadığı 

tespit edilmiştir. (TR1) 

Etik kurul Etik kurul eksiği 

Yükseköğretim kurumları bilimsel araştırma ve yayın etiği 

kurulları sosyal ve beşerî bilimler, sağlık bilimleri ve fen ve 

mühendislik bilimleri alanlarında oluşturulur. (YÖK) 

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından tanınan 

yükseköğretim kurumlarından %76’sında etik kurul 

bulunmakta %24’ünde etik kurul bulunmamaktadır. (TR2) 
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Onay teşviği 

Bazı üniversitelerde etik kurul onayı alınmış çalışmalara 

maddi destek sağlama veya araştırma fonundan desteklemede 

öncelik tanıma teşviği verilmektedir. (TR1) 

 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Araştırmanın sonucuna göre ülkeler arasında etik kurul işleyişine yönelik standart bir 

uygulama bulunmamaktadır. Bazı ülkelerde etik kurul işleyişi yasalar ve yönergelerle düzenlenmişken 

bazı ülkelerde politika beyanı, davranış kuralları ve kılavuzlar rehber görevi görmektedir. Ülkelerde 

ulusal, bölgesel veya bağımsız etik kurul komiteleri görev yapmaktadır. Bu komitelerin bazılarına 

işleyişe yönelik kılavuz oluşturma görevi verilmiştir. Bazı komiteler araştırma önerilerini 

değerlendirmektedir. Çoğu ülkede etik kurul sürecinin sağlık alanı için planlandığı diğer bilimlere dair 

bilgiye yer verilmediği görülmüştür. Katılımcıyı ve araştırmacıyı koruma amacı taşımaktadır. Etik 

kurul süreci yasalarla açık bir şekilde tanımlanan ülkelerde bilimsel araştırmalar için etik onay alınma 

zorunluluğu olduğu görülmüştür. Birçok ülkede ise etik onayın bağlayıcılığının düşük olduğu 

bulunmuştur. Bazı ülkelerde çalışmaların etik sürecinin, etik kurul aracılığıyla olmasa da 

araştırmacının kendi kendini değerlendirmesiyle yürütüldüğü, bazı ülkelerde ise araştırma yürütücüsü 

kontrolünde ilerlediği görüşmüştür. 

Alanyazın incelendiğinde etik kurul işleyişine dair olumlu ve olumsuz görüşün yer aldığı 

birkaç çalışma bulunmaktadır. Her ülkenin etik kurul işleyişini düzenlemedeki süreci farklılık 

göstermektedir (Diaz, 2019; Froud vd., 2019; Smith, 2004). Bazı ülkeler bu süreci etik yasalarıyla 

zorunlu hale getirirken bazı ülkeler üniversitelerin uygulamasına bırakmıştır. Sosyal bilimler ve beşerî 

bilimlerde araştırmalar için kılavuzların yeterince kapsamlı veya net olmadığı deneyimlenmiştir. 

Araştırma etiği altyapısı daha az gelişmiş ülkelerin bölgesel komitelerinin ne tür çalışmaları dikkate 

alması gerektiği belirsizlik gösterebilmektedir. Komitelerin kendi görev alanlarının dışında olduğunu 

düşündüğü durumlarda alternatif değerlendirme için açık bir mekanizmanın olmadığı anlaşılmaktadır 

(Froud vd., 2019). Bunun yanında etik onay sürecindeki gecikmeler, veri toplama süreçlerinde önemli 

gecikmelere neden olabilmektedir. Çok merkezli çalışmalar için tek lokasyonda etik onay için kabul 

edilmiş bir mekanizma bulunmamaktadır. Bunun yerine, tüm katılımcı merkezlerden ayrı onay 

alınması gerekmektedir. Bu araştırma sürecine ayrılacak zamanın kısalmasına yol açabilmektedir 

(Smith, 2004). Etik kurulların işlevsellikleri tartışmalı bir konudur (Alev, 2015). Etik ile ilgili yasal 

temel oluşturma çabasında bir tüzüğün kabul edilmesi çok kuralcı ve özellikle savunmacı bir pozisyon 

yaratır. Sosyal bilimler araştırmasının etiği kolay bir alan değildir. Disiplin, epistemolojik ve coğrafi 

farklılıklar önemlidir ve tartışmalar canlıdır. Bu nedenle, sabit ilkeler sağlamak verimsizdir Belirlenen 

kılavuzlar yönetmelikler doğrultusunda araştırmacıları belirli alanları tercih etmeye yönlendirebilir ve 

yeni özgün araştırmaları engelleyebilir (Diaz, 2019).  

Nitel araştırmacılar, etik kurul incelemelerini ciddi biçimde eleştirmektedir. Klinik, tıbbi veya 

nicel araştırmalar için tasarlanan bu inceleme prosedürlerinin, sosyal ve beşerî bilimlerde özgürlük, 

kalite ve yöntem ve metodolojilerin çeşitliliğine engel olacağı düşünülmektedir. Sosyal ve beşeri 

bilimlerde etik incelemeleri, araştırmacıların kendileri için isteğe bağlı olmaya devam etmelidirler 

(Von Unger vd., 2016). Bunların yanında özellikle çocukları ve reşit olmayanları ve aynı zamanda 

etnik veya dini azınlıklar gibi diğer savunmasız grupları içeren çevrimiçi araştırmalar, insan denek 

araştırmaları için makul ve ahlaki açıdan haklı kısıtlamalar sağlayabilecek yeterli bir araştırma etiğine 

acilen ihtiyaç duymaktadır (Weber, 2011). Malouff ve Schutte (2005)’e göre insan araştırmaları etik 

komitesinin (HREC) araştırmacılara gayri resmi yardımı ve komitenin araştırma katılımcılarını 

korumadaki performansı olumludur. Van den Hoonaard ve diğ. (2018) araştırma için alınması gereken 

izinlerin yazılı olmasının katılımcıları tehlikeye atabileceğini ileri sürmekte ve çalışmasında bu 

sebepten başarısız olduklarını söyleyen araştırmacıların bulunduğunu ifade etmektedir. Gelen 

eleştirilerden bir diğeri ise veri toplama sürecinde, kurulun “fazla seçici” olduğu, kurulun 

metodolojiye ve kurulun misyonu dışındaki diğer konulara müdahale ettiği ve kurulun araştırma 

katılımcılarına yönelik tehlikeleri abarttığı yer almaktadır (Malouff ve Schutte, 2005). Ayrıca, etik 

inceleme kurulları bazen hassas gruplarla çalışmak isteyen araştırmacılar için caydırıcı olarak hareket 
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edebilir ve çoğu zaman onların belirli projelerden vazgeçmelerine veya daha nicel yaklaşımlar için 

nitel araştırmadan vazgeçmelerine neden olabilir (Vassy ve Keller, 2008; Giraud vd., 2019). Olumlu 

görüşlerin ortak noktası kişilerin etik kuralı kendilerinin ve genel olarak toplum için bir değer olarak 

algılamalarının fayda sağlayacağı yönündedir (Panarina & Fonotova, 2021). Olumsuz görüşlerin ortak 

noktası ise bilimin kişilere üniversitelere bağlı olmaması gerektiği konusundadır. Ülkemizde 

araştırmacıların ve akademisyenlerin etik kurul işleyişine dair görüşlerini ve önerilerini inceleyen daha 

fazla sayıda araştırma yapılmalıdır. 
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ÖZET 

Tarihsel süreç içerisinde insanın temel ihtiyaçlarından biri de eğitim olmuştur. Aynı zamanda bir olgu 

olan eğitimin gerçekleşmesinde, eğittim ve öğretim programları başta öğretmenler ve öğrenciler olmak 

üzere eğitimin paydaşlarına rehberlik etmektedir. Yeni bir buluş olmayan eğitim programı basitçe, 

okullarda ne öğretildiğini ya da öğretilen dersler listesini karşılamaz. Eğitim programı bunlardan daha 

karmaşıktır ve anlam olarak antik çağlardan değişe gelmiştir. Eğitimde program geliştirme ve eğitim 

programı kavramları özellikle 20. yüzyılda dikkatleri çeken bir alan veya uğraş haline gelmiştir. Ancak 

2500 yıllık tarihsel süreç eğitim hakkındaki düşüncelere tanıklık etmektedir. Eğitim programı, 

eğitimde program geliştirme sürecinin bir ürünüdür. “Eğitimde program geliştirme” kavramı bugünkü 

anlamı, işlevi ve süreciyle tam olarak örtüşmese de hem ülkemizin hem de diğer ülkelerin eğitim tarihi 

süreci içerisinde benzer veya farklı isimler altında yer bulmuştur. Eğitimde program geliştirme 

sürecinin bir ürünü olan eğitim ve öğretim programlarının kuramsal temeli, bu programlarının 

niteliğini, işlevselliğini ve geliştirme sürecini olumlu yönde etkilemektedir. Eğitimde program 

geliştirmenin kuramsal temelleri arasında yer alan “program geliştirmenin tarihsel temelleri” işlevi ve 

önemi nedeniyle konuyla ilgili birçok kaynakta ilk sırada yer almaktadır. Ekip iş olan, uzun bir süreç 

ve yoğun çaba gerektiren eğitimde program geliştirme, aynı zamanda uzmanlık bilgisinin ve 

becerisinin ön planda olduğu bir süreçtir. Birikimli olma, bilimin ayırt edici özelliklerinden birisidir. 

Program geliştirme de bilimsel bir aktivite olduğu için program geliştirme sürecinde konuyla ilgili 

yapılmış çalışmaların göz önüne alınması gerekmektedir. Program geliştirmenin tarihsel temelini 

dikkate almak zaman ve enerji kaybını önlemek, geçmişin deneyimlerinden yararlanarak daha 

güvenilir ve geçerli kararlar almak açısından önemlidir. Alanyazın taramasına dayalı olarak yürütülen 

bu çalışma, eğitimde program geliştirmenin tarihsel temellerini açıklamak amacıyla yapılmıştır. 

Çalışma kapsamında eğitimde program geliştirmenin yurt dışı tarihsel temelleri yüzyıllara göre, yurt 

içi tarihsel temeli ise Türkiye Cumhuriyeti öncesi döneme ve Türkiye Cumhuriyeti dönemine göre 

açıklanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Eğitim Programı, Eğitimde Program Geliştirme, Tarihsel Temeller. 

 

ABSTRACT  

One of the basic needs of people has been education in the historical process. Education and training 

programs guide the stakeholders of education, especially teachers and students in the realization of 

education, which is also a phenomenon. The curriculum, which is not a new invention, simply does 

not meet the list of what is taught in schools or the subjects taught. The curriculum is more complex 

than these and has changed in meaning since ancient times. Curriculum development and curriculum 

concepts in education have become a remarkable field or occupation, especially in the 20th century. 

However, the historical process of 2500 years bears witness to the thoughts about education. The 

curriculum is a product of the curriculum development process in education. Although the concept of 

“curriculum development in education” does not fully overlap with its current meaning, function and 

process, it has found a place under similar or different names in the educational history of both our 

country and other countries. The theoretical basis of education and training programs, which are a 

product of the curriculum development process in education, positively affects the quality, 
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functionality and development process of these programs. "Historical foundations of curriculum 

development", which is among the theoretical foundations of curriculum development in education, 

ranks first in many sources on the subject due to its function and importance. Curriculum development 

in education, which is a team work, requires a long process and intense effort, is also a process in 

which specialist knowledge and skills are at the forefront. Accumulation is one of the distinguishing 

features of science. Since curriculum development is also a scientific activity, studies on the subject 

should be taken into consideration during the curriculum development process. Considering the 

historical basis of curriculum development is important in order to avoid waste of time and energy, 

and to make more reliable and valid decisions by benefiting from past experiences. Based on the 

literature review, this study was conducted to explain the historical foundations of curriculum 

development in education. Within the scope of the study, the international historical foundations of 

curriculum development in education are explained according to centuries, and the domestic historical 

basis is explained according to the period before the Republic of Turkey and the period of the 

Republic of Turkey. 

Keywords: Curriculum, Curriculum Development in Education, Historical Foundations. 

 

GİRİŞ 

Birikimli olma, bilimin ayırt edici özelliklerinden birisidir. Program geliştirme de bilimsel bir aktivite 

olduğu için program geliştirme sürecinde konuyla ilgili yapılmış çalışmaların göz önüne alınması 

gerekmektedir. Program geliştirmenin tarihsel temelini dikkate almak zaman ve enerji kaybını 

önlemek, geçmişin deneyimlerinden yararlanarak daha güvenilir ve geçerli kararlar almak açısından 

önemlidir. Program geliştirme uzmanları da dâhil tüm eğitimcilerin, geçmişte yaşanılan hatalarını 

tekrarlamaktan kaçınmak ve daha iyi bir geleceğe hazırlanmak için tarihi anlamaya gereksinim 

duymaktadır. Program geliştirmenin tarihsel sürecini dikkate almak şu kazanımlar açısından önemlidir 

(Ornstein & Hunkins, 2014a): 

 

➢ Tarih, mevcut pedagojik uygulamaları aydınlatır. 

➢ Temel veya ortak bir program geliştirmede tarih çok gereklidir. 

➢ Tam anlamıyla eğitimli bir bireyin tarihsel bağlam anlayışı vardır. 

➢ Eğitim tarihini öğrenme, eğitim teori ve araştırma amaçları için önemlidir. 

➢ Eğitimdeki fikirlerin gelişimi, kültürel ve düşünsel mirasımızın bir parçasıdır.  

➢ Tarihsel temeller; program, öğretim ve öğretmenliği birleştirmemize yardımcı olur. 

➢ Eğitimdeki çeşitli teori ve uygulamaları anlama, tarihsel temelleri anlamayı gerektirir. 

➢ Tarihe durum örneklerine yapılan atıflar, akademik eğitimin etik boyutuna katkı sağlar. 

➢ Program geliştirme uzmanları konu-içerik-süreç arasındaki ilişkiyi daha iyi anlayabilir. 

➢ Eğitimin tarihi, uygulayıcıların geçmişte öğrencilerin ne öğrendiğiyle günümüzdeki 

öğrencilerin öğrendikleri arasındaki ilişkiyi anlamalarına imkân tanır. 

 

Kelime anlamıyla eğitim programı yeni bir buluş değildir. Basitçe okullarda ne öğretildiğini ya da 

öğretilen dersler listesini karşılamaz. Eğitim programı bunlardan daha karmaşıktır ve anlam olarak 

antik çağlardan değişegelmiştir. Sözlük anlamıyla Latincedeki “currere” kelimesinden dilimize geçen 

eğitim programı, iki tekerlekli araba yarışının yarış pistinde izlediği yol gibi ders işlemek anlamına 

gelmektedir. Başlangıçtaki bu tanımlamanın ötesinde sözlükler eğitim programını, okullarda verilen 

dersler kümesi veya belirli bir müfredatı veya her ikisi şeklinde değişik yollarla tanımlamaktadır. 

Sözlük kaynaklarındaki fikir birliğine dayanarak, müfredat basit bir şekilde “eğitim programı” 

anlamına gelecektir (Hewitt, 2016a). Eğitim programı, bir bakıma program geliştirmenin son ve somut 

şeklini ifade etmektedir (Yeşilyurt, 2013). 
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ULUSLARARASI / YURT DIŞI TARİHSEL TEMELLER 

Eğitimde program geliştirme ve eğitim programı kavramları özellikle 20. yüzyılda dikkatleri çeken bir 

alan veya uğraş haline gelmiştir. Ancak 2500 yıllık tarihsel süreç eğitim hakkındaki düşüncelere 

tanıklık etmektedir.  

M.Ö. 5. yüzyılda Atina, Yunan kent devletleri arasında kültürel liderliğini ilan etmiş bedensel, estetik 

ve moral eğitim arasında denge kurmaya çalışmıştır. Sokrat döneminde üst sosyo-ekonomik sınıfların 

erkek çocukları özel okullarda okuma, şiir okuma, yazma ve matematik alanında eğitim almışlardır. 

Benzer biçimde Sokrat döneminde, yaşlı kişiler rehberliğinde gençlerin yetiştirilmesi geleneği devam 

ettirilmiştir. Sokrat ve Platonun aristokratik geleneğe bağlı kalarak eğitimin öğrencilere ruhsal 

mükemmellik, ahlaki disiplin ve erdemlilik gibi konulara verdikleri önem eğitim açısından çarpıcı 

örneklerdir (Demirel, 2012). Aristo, bağlantılı ilkelerden oluşan bir sistem oluşturan bilgi içeriğinden, 

“euthelpia”dan söz ederken tecrübe kavramının hiçbir şekilde teoriden daha değersiz olmadığını fakat 

deneyimin daha fazla başarıya götüreceğini ifade etmiştir. Aristo’ya göre yetenekler tecrübeyle ilkeler 

ise akıl yoluyla elde edilir. Bu ikili görüşün iz ve etkileri zamanımıza kadar gelmiştir (Varış, 1996).  

Platon'un Devlet (The Republic) adlı eseri adil devlet konusunu ele alan, genç vatandaşları yetenek ve 

doğaları doğrultusunda bu amacı başarmaya ve bu uğurda gayret göstermeye teşvik eden siyasi bir 

tartışmadır. Adil devletin kalbi her biri kendi sosyal statüsüne göre yetkin olan vatandaşların 

oluşturduğu üç grupta atar. Birinci grup, tutkuyla yönetenler; ikinci grup, gerektiğinde ortak savunma 

yapacak cesur ve güçlüler; üçüncü grup ise mal ve hizmetlerden sorumlu girişimcilerden oluşur. 

Yunan bakış açısına göre insan ruhu üç bölümden oluşmaktadır. Bunlar; istek ve ihtiyaçların kaynağı 

olan haz duyma bölümü, korunma ve hayatta kalmanın kaynağı olan ruhsal bölüm ve mantığın özünü 

oluşturan akılcı bölümdür. Platon’un adil devlet anlayışının kilit noktası sosyal ve bireysel üçlemeleri 

hem ayrı ayrı hem de bir arada dengede tutabilmektir. Bunu başarmanın yolu ise devlet tarafından 

sağlanan okullaşmada saklıdır. Batı düşüncesine süzülen kilit fikirler, vatandaş ve devleti kapsayan 

adalet kavramı ile okullaşmanın adil devleti oluşturmada kilit role sahip olmasıdır. Platon’un görüşleri 

modern devlet tarafından sağlanan okullaşmaya dayalı gelişim inancının eski oluşumlarıdır. Platon, 

ruhun doğasını tartışırken aynı zamanda insanın nasıl ve ne öğrenmesi gerektiğini sorgulayan ilk 

araştırmacı rolünü de üstlenir (Hewitt, 2016b). 

M.Ö. 4. yüzyılda siyasal ve ekonomik açıdan oldukça güçlenen elit sınıfların aristokratik eğitimi, 

Atinalı orta sınıfın ihtiyaçlarını karşılamaktan uzaktır. Bu ihtiyaç yeni tarz sofistlerin, eğitimcilerin 

doğmasına sebep olmuştur. İlk profesyonel eğitimciler olarak kabul edilen Sofistler aynı zamanda 

öğretimin temel ilkeleriyle ilk eğitim teknologları olarak da görülürler.  

M.Ö. 3. yüzyılda Romalılar, Yunan eğitim geleneklerini kendilerine uyarlayarak Homeros’un 

yapıtlarına, söz bilimi (etkili konuşma) ve dilbilgisine dayalı eğitim anlayışı oluşturmuşlardır. Cicero 

ve Quintilian’ın eserlerinin etkisiyle eğitim, yaşama hazırlık şeklinde yorumlanmıştır (Demirel, 2012). 

Orta Çağda, dedüksiyon, tanım ve varsayımlar üzerinde durarak düşünce sistemi geliştiren teologlar 

söz sahibi olmuştur. Bunlara göre, her objeye ve her canlı varlığa Tanrının bir eseri olduğu için değer 

verilir. Bütün yaratıklar beden ve ruhtan ibarettir. İnsanlar “Actlar”ını, emellerini, ahlak kurallarına 

göre düzenlemelidirler. Bazı “Actlar” bireysel bazıları ise ortaktır. Bize iyiyi, fenayı gösteren ilahi 

yasalardır (Varış, 1996). Orta Çağ Avrupası’nda manastırların etkisi ve kurumların çeşitliliğine karşın 

eğitim programları hâlâ klasiklerin eğitimine dayanıyordu. Gramer ve Latince öğretimi üzerinde 

odaklanan bu eğitim anlayışı biçimsel olup metinlerin içeriğiyle ilgilenmemiş, içerik dini metinlerden 

oluşturulmuştur (Demirel, 2012). 

17. yüzyıl başları Puriten’leri ve 18. yüzyıl sonları Kalvinist’leri gibi dini amaçları olan sömürgeler, 

amaçları doğrultusundaki ahlaki metinler ile öğrenmeye önem verirlerdi. Modern anlamda ilk eğitim 

programı İngilizce konuşan topluluklarda ortaya çıkmıştır. Bugün eğitim programı diye söz ettiğimiz 

kavram ilk olarak papaz ve ruhban sınıfını eğitmek için hazırlanan kolej programlarıdır. Bu 

programlar, okutmaya gücü yetecek ailelerin gençleri için şans eseri okuma imkânı sağlamıştır. Aynı 

zamanda bu programlar, İngiltere’de okutmanın maliyetini karşılamaktansa sömürgeci çocukları 

sömürgeci kolejlere göndermek için bir teşvik mahiyetindedir. Gençler, çoğunlukla erkekler için 

okullaşma; vatansever konular, ahlaki değerler ve dini aşılayan okuma, yazma ve aritmetik öğretimiyle 

sınırlıdır. O dönemde bu derslerin birbiriyle ilişkisi yok denecek kadar azdır. Günümüzde olduğu gibi 
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ilköğretimden yükseköğretime doğru bir seviyelendirme de mevcut değildi. Aynı zamanda düzensiz 

olan eğitim çoğunlukla ailenin sorumluluğu olarak görülürdü (Hewitt, 2016b). 

18. yüzyıla gelindiğinde Jean-Jacques Rousseau ile Batı düşüncesinde ikinci kez çığır açan bir etki 

görülür. Platon’un endişesi devlet-vatandaş ilişkisi iken Rousseau bireyin gelişimine odaklanır. 

Rousseau, Emile adlı eserinde fikirlerini ortaya koyar. Rousseau’ya göre önemli olan kendine özgü 

öğrenmeler aracılığıyla bireyi özgür kılmaktır. O, uyumlu vatandaşlar oluşturmak için devlet ve 

toplumun boğucu gücünü düzeltmeye çabalar. Basitçe söylemek gerekirse Rousseau, bireyin eşsiz 

değerini ortaya çıkarabilmek için gençlerin özgürce ve kendi doğaları doğrultusunda geliştirilmesi 

gerektiğine inanır (Hewitt, 2016b). Amerika’da 18. yüzyılda özellikle Columbia, Princeton ve Harvard 

gibi üniversitelerin öncülüğünde klasik eğitim anlayışı zayıflamış, eğitim programlarında özgür 

araştırmalara yer verilmiştir (Demirel, 2012). 

19. yüzyıl İngiliz sosyoloğu Herbert Spencer’ın “Hangi bilgi daha değerlidir?” sorusuna 

odaklanmıştır. Spencer, bir yayınında (Spencer, 861) ve sonraki konferanslarında bu ilk eğitim 

programı sorusunu tartışmıştır. Spencer’ın sorusu bugüne değin gelen eğitim programıyla ilgili iki 

eğilimin öncüsüdür. Bunlardan ilki “Bilgi nedir?”, “Nasıl edinilir?” ya da “Ne olduğunu öğrenmek 

mümkün müdür?” ve “Bilinen bütün bilgilerden en önemlisi” ya da Spencer’ın deyimiyle “En 

değerlisi nedir?”, “Neden bazı bilgiler diğerlerinden çok önem taşır?” gibi soruları içinde barındıran 

bilgi düşüncesinin ta kendisidir. İkinci eğilim ise “öğrenme” hangi amaçlara hizmet etmelidir ve hangi 

bilgi bu amaca en iyi hizmet eder ile ilgilenir. Bu iki eğilim, bilgiye odaklanan “İnsan neyi 

bilmelidir?” ve amaca odaklanan “Neden bu bilgiye ihtiyaç duyar?” sorularıyla eğitim programı 

konularının özünü oluşturur. Eğitim programı bu iki temel soru arasından özel bir bilgi bütünü ve 

uzmanlık alanı olarak ortaya çıkmıştır (Hewitt, 2016b). 19. yüzyılda Amerikan okullarında dini ve 

klasik bilgiler veren dersler etkisini azaltırken yerini astronomi, kimya, matematik, botanik ve felsefe 

gibi yeni dersler almaya başlamıştır. Eğitim programlarındaki bu yaklaşım, ilerlemecilik eğitim 

felsefesinin Amerikan eğitim sistemine egemen oluşuna kadar sürmüştür. 19. yüzyılda öğretim 

yöntemleri ve eğitim programlarının içeriği konusunda yapılan tartışmalar eğitimde program 

geliştirme alanının doğuşuna zemin hazırlamıştır. Bobbit’in 1918 yılında yayınladığı “Eğitim 

Programı” adlı eser, eğitimde program geliştirme çalışmalarını tüm aşamalarıyla ele alan ilk kitaptır 

(Demirel, 2012). 

Özet olarak başlangıçta deneme, rasyonel süreçlere götüren pratik etkinlikler çerçevesi içinde yalnızca 

uygulamayı ilgilendiren kavram olarak görülmüştür. Orta Çağda, Tanrı’nın lütufları ile ilgili “Actlar” 

önem kazanmış, araç ve süreçlerden çok ebedi gerçekler, sonuçlar “dogmalar” üzerinde durulmuştur. 

Bunu eleştirel ve kuşkucu analizler izlemiş, bilimlerin doğuşuyla ampirizm gelişmiş ve buradan da 

sistematik deneme yoluyla bilgiyi üretme yoluna gidilmiştir. Bu noktada, tecrübe kavramından 

araştırma kavramına geçişin eğitim teori ve uygulamalarına etkisi üzerinde durulacaktır. Son yüzyıl 

içinde davranış bilimlerindeki bulgular ve bilim alanlarında kaydedilen yeni buluşlar, çocukların ve 

gençlerin yetiştirilmesindeki tutumun değişmesini etkilemiştir (Varış, 1996). 

Tarihsel süreçte Birinci Dünya Savaşı yakınlarına kadar eğitim programı sürekli değişen bir konuydu. 

Bazı reform fikirleri 1800’lü yılların ortaları ve sonlarında eğitimsel ilkeleri göz önünde bulundurdu. 

Ancak bu fikirler teorik tartışmalar ve ilerde birkaç gözden uzak, yenilikçi okulla sınırlıydı. Program 

ilke ve süreçleri 1900’den sonra şekillenmeye başladı ve bilimsel ilkeler ve ilerlemeci felsefe büyük 

ölçüde etkiledi. Kendi yöntem, teori ve problem çözme yöntemleriyle bir çalışma alanı olarak program 

gerçek ilerlemeyi 1920’den bu yana yapmıştır. 1900’lü yılların başında bilimsel araştırma yöntemleri, 

psikoloji, çocuk araştırmaları akımı, endüstriyel verimlilik ve toplumdaki ilerlemeci akımların hepsi 

eğitimi etkiledi. Eğitim programı artık sadece dersler ve içerikten ibaret olarak değil, yöntemleri ve 

ilkeleri olan bir bilim olarak kabul ediliyordu. Dersler ve onlara ayrılan zamanı tanımlama, yani bir 

bakıma müfradat anlayışından ziyade alanyazında bir programı planlama fikri gözükmeye başladı. 

İlerlemelerin çoğu Tyler’ın program üzerine olan temel kitabını yazdıktan sonra gerçekleşmiştir 

(Ornstein & Hunkins, 2014a). 

1920’lerde ve 1930’larda, programla ilgili temel faaliyetler programın kuramlaştırılması ve program 

geliştirme üzerine odaklanmıştır. İlki en çok akademik topluluk ve onun programa olan ilgisiyle 

uyumlu olmuştur. Program geliştirme olan ikinci faaliyet çeşitli mekânlarda önemli bir etkinlik olan 
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program çalışmalarının pratik yönünü teşkil etmektedir. Muhtemelen program uzmanlarının program 

geliştirmeyle ilgili düşüncelerine ait en önemli erken dönem belgeleri, 1927 yılında yayınlanan Ulusal 

Eğitim Çalışmaları Derneği’nin iki bölümlü “Program Geliştirme: Dünü ve Bugünü ve Program 

Geliştirme Çalışmalarının Temeli” adlı Yirmi Altıncı Yıllığında (Rugg, 1927a, 1927b) bulunabilir. 

John Dewey (1915), Boyd Bode (1921), W. W. Charters (1923) ve George S. Counts (1926) gibi 

aydınlar dâhil birçok kişi program görüşlerine önemli yazılı katkı sağlamışken program çalışmalarının 

önemli bir türü olarak program geliştirmenin ayrıntılandırılmasını sağlayan Franklin Bobbitt’in 

programla ilgili fikirleri olmuştur (Hewitt, 2016c). 1926 yılında iki sayı olarak yayınlanan Eğitim 

Çalışmaları Ulusal Toplum Yıllığı (Yearbook of the National Societyfar the Study of Education) bir 

mihenk taşı olarak kabul edilmektedir. Bu yayınlar, ilk eğitim programcılarının okul ve okullaşma 

hakkında aktif olarak çalışıyor ve yazıyor olduklarını ve aynı zamanda eğitim programı terimini 

okulların öğrettiklerini ifade etmek için kullandıklarını göstermektedir (Hewitt, 2016b). 

1920 ve 1940 yılları arasında eğitimi pozitivist paradigma doğrultusunda ortaya çıkan davranışçı 

yaklaşım şekillendirmeye başlamış olup Piaget’in öğrenme psikolojisi alanındaki çalışmaları ilk kez 

eğitim sahnesinde yer almaya başlamıştır (Yaşar, 2013). Eğitim programı, 1920’ler boyunca 

eğitimdeki ilerlemeci hareket içerisindeki katılımcılarla birlikte başlamıştır. Bunlar öncelikli olarak 

okullarda hâkim olan geleneksel eğitim programını değiştirmek için yenisini oluşturup uygulayarak 

eğitimi geliştirme fikirleri hakkındaki yazılardı. Franklin Bobbitt ilerlemeciler arasındaki 

kuramsallaştırma ve düşünce şekillerini ele alanlardan biriydi. Program çalışmalarındaki kuram karışık 

bir tarihe sahiptir. Eğitim programı kuramı 20. yüzyılın başlarında ilk olarak yenilikçi eğitim 

araştırmacıları arasında müfredat yoluyla okulları geliştirmek için tartışmaları ve fikirleri resmi bir 

şekilde ifade etme şekli olarak ortaya çıkmıştır. George Beauchamp’ın Eğitim Programı Kuramı 

(1961) ve Mauritz Jolmson’ın “Eğitim Programı Kuramında Tanımlar ve Örnekler” (1967) makalesi 

eğitim programı kuramına tanım ile şekil vermeye, kullanımı ve özelliklerini tanımlayarak da 

sağlamlık katmaya çalışan iki yazılı örneği oluşturmaktadır (Hewitt, 2016d). 

4 Ekim 1957’de Sovyetler Birliği ilk yapay uydu Sputnik’i uzaya gönderdi. Bu olay iki açıdan önem 

arz eder. Bu çarpıcı bir darbedir. Çünkü Ruslar uzaya bir şey gönderen ilk millettir. Neden Amerika ilk 

değildir? İkincisi, uydu uzaya kıtalararası bir balistik füze aracılığıyla gönderilmiştir ki bu durum hem 

Rus füze üstünlüğünü hem de Amerika’nın Doğu Yakasını vurabilme ihtimallerini gösterir. 

Sonrasında ise Amerika bu meydan okuma için neden hazır olmadığını sert bir şekilde sorgulamaya 

başladı. Odak noktası okullar ve eğitim programları oldu. Yaklaşık 50 yıl süresince Sputnik’in 

yaşattığı korkuyu ve ardından gelen acımasız kusur bulmayı ortadan kaldırmak zor olmuştur. 

Siyasetçiler, editoryal uzmanlar nükleer uzmanları ve tarihçiler, okulların ve eğitim programının 

kusurlarına odaklandılar. İki suçlu tanımlanmıştır. İlki fen bilimleri ve matematikte yeterli çalışmayı 

gerektirmeyen hafif bir eğitim programının varlığıdır. İkincisi ise öğretmenlerin gereken konu 

alanlarında özellikle fen bilimleri ve matematikte yetersiz bir şekilde eğitilmesidir. Eleştirmenler 

okullaşma ve eğitim programına karşı sergilenen ilerlemeci yaklaşımın bilim adamı ve mühendis 

ihtiyacı ile gerekli bilimsel eğitimi kötüleştirdiğini iddia etmektedir. Bu durum beraberinde 1950’lerde 

ilericiliğin (ilerlemeciliğin) sona ermesini ve 21. yüzyılın başlarına kadar ertelenmesini beraberinde 

getirdi. 21. yüzyılda ise eğitim programlarının merkezine eşitlik, farklılık, haklar, standartlar ve çeşitli 

reform hareketleri yerini aldı (Hewitt, 2016b). 

1940 -1960 yıllar arasında eğitim programlarına büyük ölçüde davranış yaklaşım yön vermeye devam 

ederken bir yandan da bu kuramın öğrenme-öğretme süreçleri açıklamada yetersiz kalması bilişsel 

yaklaşımın eğitimde yerini almaya başlamasına sebep olmuştur. 1960-1980 yıllara arasında Tam 

Öğrenme Yaklaşımı, Sosyal Öğrenme Kuramı; 1980-2000 arası bilgi çağı olarak adlandırılmakta ve 

bu çağda Yapılandırmacı Öğrenme Kuramı, web tabanlı öğrenme, çoklu öğrenme ortamları, eleştirel 

ve yaratıcı düşünme, yaşam boyu öğrenme, internet ortamında öğrenme gibi kavramlar etkili olmuştur. 

2000’li yıllardan günümüze ise yorumlayıcı paradigma etkili olmuş ve olmaya devam etmektedir. 

Eğitimde internetten ve sosyal paylaşım ortamlarından yararlanma yaygınlaşmıştır (Yaşar, 2013). 
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ULUSAL / YURT İÇİ TARİHSEL TEMELLER 

Türkiye Cumhuriyeti Öncesi Dönem 

Farabi ve İbn-i Sina’nın düşünceleri, Orta Çağ Asya’sında Müslüman Türk devletlerindeki eğitim 

anlayışını özellikle etkilemiştir. Önemli bir düşünür olan ve Aristoteles’ten sonra muallim-i sânî 

(ikinci öğretmen) sıfatı verilen Farabi’ye (870-950) göre eğitimin amacı bireyi topluma kazandırmak 

ve mutlu kılmaktır. Öğretimde mantığa ve felsefeye yer verilmelidir. Öğretimde basitten karmaşığa, 

kolaydan zora gidilmeli, bir şey öğretilmeden diğerine geçilmemelidir. Bir bakıma günümüzde kabul 

gören genel öğretim ilkelerinin bazılarını dikkate almıştır. Öğretmen, öğrencilerle -Sokrat gibi- 

tartışmayı bilmelidir. İbn-i Sina (980-1037) ise eğitimde fazilet ve ahlaka önem verilmesi, hangi sınıf 

ve statüye ait olursa olsun her çocuğun eğitilmesi gerektiğini savunmuştur. Oyunun çocuk eğitiminde 

önemli olduğunu belirten İbn-i Sina öte yandan gözlemi, deneyi, nedenleri araştırmayı esas alan 

öğretim yöntemi önermiştir. Bu bakımdan İbn-i Sina bir bakıma günümüzde önemi bilimsel olarak da 

açıklanan yaparak ve yaşayarak öğrenmenin önemine dikkat çekmiştir. İbn-i Sina altı tür öğretimden 

söz etmektedir. Bunlar; konunun nedenleriyle örnekler vererek açıklamaya dayanan “zihni”, araç-

gereç kullanımına dayanan “sınai”, tekrar etmeye dayanan “telkini”, nasihate dayanan “tedibi”, 

söylediklerini aynen benimsemeye dayanan “taklidi” ve olayların nedenlerini ve etkilerini öğretmeye 

dayanan “tenbihi” öğretimdir (Celkan, 2017; Tuncel, 2017; Uygun, 2008). 

Eğitim denilince Selçuklularda yaygın eğitim kurumu olan medreseler akla gelmektedir. Dönemin 

ünlü medreselerinden Nizamiye medresesinde felsefe dersleri (Felsefe ve Mantık), dil ve edebiyat 

dersleri (Fars, Hitabet, Şiir, Tarih, Edeb vb.), din ve hukuk dersleri (Tefsir, Hadis, Fıkıh, Kelam) ve 

müspet bilim dersleri (Tıp, Cerrahi, Hesap, Geometri, Astronomi, vb.) okutulurdu. Belli bir öğretim 

süresi olmayan, daha çok ezbere dayanan öğretim yöntemini kullanan medreselerde tartışmalar da 

yapılırdı. Medreselerde yıl bitimi değil belli kitapları okuma amaçlanırdı. Selçuklularda yaygın eğitim 

kurumu olarak Ahilik Teşkilatı kurulmuştur ve bu teşkilat eğitim faaliyeterini de yürütmüştür. 

Ağırlıklı olarak işbaşında eğitim yönteminin uygulandığı Ahilik eğitiminin genel amacı öğrenciye 

sağlam kişilik ve ahlak kazandırmak, onu meslek erbabı ve zanatkâr olarak yetiştirmekti. 

Bu dönemde İslam dünyasındaki eğitimin Orta Çağ Avrupa’sındaki eğitimden ileride olduğu açıktır. 

Medreselerin dışında temel okuma-yazma, aritmetik bilgiler, dini eğitim verilen ilköğretimin verildiği 

“küttab” adlı kurumlar da açılmıştır. Bunlar dışında cami ve mescitler, kütüphaneler, saraylar, ulema 

evleri, kitapçı dükkânları birer yaygın eğitim kurumu olarak iş görmüştür. Türk eğitim tarihinin 

önemli isimlerinden olan Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Veli, Nasrettin Hoca, Mevlâna Celalettin Rumî 

gibi isimler Selçuklular döneminde yer almaktadır. 

Yeni Çağda, Fatih döneminde felsefi ve bilimsel düşünüş Osmanlılarda kısmen yer almış fakat daha 

sonraları bundan uzaklaşılmıştır. Fatih ve Kanuni döneminde medreselerde hem dini hukuki bilimler 

(Fıkıh, Kelam, Hadis vb.) hem de akli ve müspet bilimler (Matematik, Fizik, Kimya, Astronomi, Tıp 

vb.) öğretilmekteydi. Fakat Fatih ve Kanuni döneminden sonra ilgili medreselerde daha çok dini 

bilgiler öğretilmeye, daha sonraki zamanlarda ise medreselerde akli ve müspet bilimlere gittikçe daha 

az yer verilmeye başlanıldı. Zaman içerisinde 16. yüzyılın ortalarından itibaren akli ve müspet bilimler 

müfredattan çıkarılmış, yalnızca hukuki ve dini bilimler öğretilmiştir. Eğitim-öğretim yöntemi, 

ağırlıklı olarak nakilci (aktarmacı) ve ezberci yönteme dayanmaktaydı. Osmanlı’da medreseler dışında 

sıbyan mektepleri de önemli bir eğitim kurumuydu. Bu mekteplerin temel amacı Kur’an’ın okunuşunu 

ve bazı duaları öğretmekti. Sıbyan mekteplerinde de az da olsa dayak ve ezber önemli öğretim 

yöntemi olarak kabul edilmişti (Akyüz, 1994; Şişman, 2007; Tuncel, 2017). 

Türkiye Cumhuriyeti Dönemi 

Cumhuriyet’in ilanıyla, 1924 yılında çıkarılan Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile bütün öğretim kurumları 

Millî Eğitim Bakanlığı bünyesine alınmış ve okul programlarında kapsamlı değişiklikler yapılmıştır. 

Bu değişikliklerin özünü batıya dönüş, laiklik ve müspet bilimler oluşturmuştur (Varış 1996). 1924 

yılında Atatürk tarafından özel olarak davet edilen John Dewey’in hazırladığı rapor dikkate alınmış ve 

ilköğretim programlarının geliştirilmesine öncelik tanınmıştır. 1924 yılında, beş yıllık ilkokul için 

hazırlana program 1926, 1936 ve 1948 yıllarında iyileştirilmeye çalışılmıştır. 1926 tarihli program 

“Toplu Öğretim” uygulamasını getirmiştir. Buna göre ilk üç sınıfta yer alan dersler Hayat Bilgisi 

dersindeki üniteler etrafında toplanmış, her dersin programı yeni esaslara dayandırılmıştır. Türkçe, 
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Coğrafya, Tarih, Hayat Bilgisi ders saatleri artırılmıştır. 1936 programında “cumhuriyetçi, devletçi, 

laik ve inkılapçı” karakterler / nitelikler programlara yansıtılmıştır. 1936 programına göre köy ve şehir 

okullarında ders çeşidi ve ders saatleri arasında farklılıklar dikkati çekmektedir (Binbaşıoğlu, 1995; 

Akyüz, 2005; Akt: Akınoğlu, 2005).  

1940-1960 yıllar arasında da nüfusun büyük bir kısmı kırsal bölgelerde yaşamaktaydı. Bu gerçeği 

dikkate alan yöneticiler kalkınmayı kırsaldan-köyden başlatmış ve “köy enstitüleri” kurulmuştu. 1948 

yılında ikinci defa Türkiye’ye gelen J. Dewey düşlediği modelin Türkiye’de uygulandığını belirtmiş 

ve bu modeli dünyaya örnek göstermiştir (Yaşar, 2013). 1950’li yıllara kadar Türkiye’de program 

geliştirme çalışmaları daha çok dersler ve konular listesi hazırlamak şeklinde görülmüştür. 1948 

programında Tarih, Coğrafya ve Yurttaşlık bilgileri dersleri “Sosyal Bilgiler”; “Tabiat Bilgisi” ve 

“Tarım Dersleri”, “Fen ve Tabiat Bilgileri” başlığı altında toplanmış, daha sonraları “Fen Bilgisi” 

olmuştur (Akınoğlu, 2005). Eğitim sistemimizde uzun süre dersler ve konular listesi anlamında 

kullanılan “Müfredat Programı” anlayışı 1950’li yıllardan sonra yerini “Eğitim Programı” anlayışına 

bırakmaya başlamıştır. 

Cumhuriyetin başlangıcından itibaren Kıta Avrupa’sının özellikle Alman ve Fransız pedagoji geleneği 

içinde gelişen Türk pedagoji düşüncesi 1945 sonrasında Anglo-Amerikan eğitim bilimi düşüncesi ile 

tanışmıştır. Bu tanışma kısa zamanda pedagojiden eğitim bilimine geçiş ile birçok alanda güçlü bir 

biçimde hissedilmiştir. II. Dünya Savaşından sonra özellikle 1948 ilkokul programı ile kendini 

hissettiren Amerikan perspektifi daha sonraki yıllarda daha büyük etki yapmıştır. Bu benimseme ve 

etkileme sürecinde özellikle doktora eğitimini ABD’nin seçkin üniversitelerinde yapan daha sonra 

Ankara, Hacettepe gibi üniversitelerde eğitim bilimleri bölümlerini kuran öğrencilerin önemli katkısı 

bulunmaktadır. Bu durum Amerikan eğitim bilimi düşüncesinin ülkede yerleşmesinin önünü açmış, 

program çalışmaları daha spesifik bir bakış açısıyla ele alınmış ve program geliştirme Türkiye’de 

program alanı olarak kabul edilmiştir. Ancak bu yeni bakış açısı, programı geniş bir perspektiften 

teorik-felsefi-tarihsel bir yapı olarak ele almaktan ziyade sadece teknik prosedürlerin işlediği bir 

mühendislik alanı gibi ele almıştır. Böylece Anglo-Amerikan bakış açısı Türkiye’de program 

geliştirme çalışmalarında esaslı ve güçlü bir paradigma olarak yerini almıştır. Selahattin Ertürk 

tarafından kaleme alınan ve 1966 yılında yayınlanan “Planlı Eğitim ve Değerlendirme” eseri bu 

paradigmanın ilk sistemli öncüsü durumunda olmuştur. Tyler paradigmasının (modelinin) 

Türkiye’deki ilk prototipi olan bu eser program ve öğretim ile ilgili kitapların ilk örneği olması 

bakımından ve Türkiye’deki program düşüncesinde önemli bir kırılma ve dönüm noktası olmasından 

dolayı değerlidir. Türkiye’de pedagoji literatüründe rastlanmaya kaynaşıklık, öğrenme yaşantısı, 

aşamalılık gibi teknik kavramların program geliştirme bağlamında ve planlı eğitim başlığı altında 

verilmesi dikkat çekicidir. Nitekim Ertürk ilerleyen zamanlarda yazdığı program geliştirme alanında 

Türkiye’de bir klasik olan “Eğitimde Program Geliştirme: Teori ve Teknikler” adlı eserinde bu 

konular daha detaylı olarak ele alınmıştır (Aktan, 2015).  

1953-54 yıllarında da ortaöğretim programlarının geliştirilmesi ağırlık kazanmıştır. 1952 yılında 

ülkemize gelen K. W. Wofford’un hazırladığı raporla programlar daha sistematik bir yaklaşımla 

yapılmaya başlanmıştır. 1960’lı yıllarda ise program geliştirme çalışmaları tekrar ilkokul programları 

üzerinde yoğunlaşmıştır. 1970’li yıllarda sekiz yıllık ilköğretim okulu denemesi ve program 

çalışmalarına hız verilmiş, 1980’li yıllarda ise program geliştirme çalışmalarında yeni bir arayış 

başlamıştır. 1990’lı yıllarda eğitim sistemimiz yeniden düzenleme çalışmaları içinde Program 

Geliştirme ve Ölçme Değerlendirmeye ayrı bir önem verilmiştir. Program geliştirme çabaları ve süreci 

genellikle Avrupa ülkelerinde eğitim sürecinin normal bir aşaması, Amerika dâhil pek çok ülkede ise 

“eğitim reformu” sloganı altında yürütülmüştür (Demirel, 2012). 

Eğitim programlarında son yılların en önemli gelişmesi, subjektif ve geleneksel yargılara dayanan bir 

tutumdan, insan davranışlarının sebeplerinin araştırılması ile bilimsel araştırma anlayışı ve 

programların bu davranışların gelişmesine destek sağlayacak biçimde ele alınması olmuştur. Çeşitli 

alanların öğretimine ilişkin araştırmalar, yeni tekniklerin gelişmesinin önünü açmıştır. Eğitim 

hedeflerinin analizi yapılmış, kısa zamanda en yüksek verimin alınması yoluna gidilmiştir. Çocuk 

gelişiminde, eğitsel faaliyetlerin değerlendirilmesinde yapılan araştırmalar, programlara yeni görüşler 

getirmiştir. Bu görüşler, sınıf öğretmeni, müdür, müfettiş ve uzmanların birlikte çalışmasını 

gerektirmiştir (Varış, 1996).  
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2000’li yıllarda Eğitimde Program Geliştirme çalışmaları devam etmiş ve bazı programlarda kısmî 

değişiklikler yapılmıştır. 2004 yılında özellikle İlköğretim Programlarının geliştirilmesinde sistemli bir 

çalışma ile yeni bir program geliştirilmiştir. 2004-2005 akademik yılında pilot uygulaması yapılan 

yeni program, 2005-2006 akademik yılında ülke genelinde uygulanmıştır. Farklı eleştirilere maruz 

kalsa da yeni programın dünyada gelişen çağdaş eğitim anlayışları doğrultusunda köklü değişiklikler 

oluşturacak bir yapıda olduğu düşünülmektedir (Akınoğlu, 2005).  
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ÖZET 

Eğitim ve öğretim programları, eğitim sisteminin uzak, genel ve özel amaçlarına ulaşılmasında temel 

rol oynayan ögeler arasında yer almaktadır. Paydaş olarak öğretmenin, öğrencinin ve ailenin; sistem 

olarak eğitimin, okulun ve sınıfın; yol gösteren ve kılavuzluk yapan olarak eğitim, öğretim ve ders 

programlarının niteliği bir bütün olarak eğitim sisteminin amaçlarına erişilmesi bakımından işlevsel 

bir öneme sahiptir. Eğitimin amaçlarına erişim bağlamında biri olmadan diğerlerinin fazla bir anlam 

ifade etmediği bu paydaşların tamamını kendinden beklenilen veya kendilerinde olması gereken 

niteliklere sahip olması gerekmektedir. Eğitim ve öğretim programlarının geliştirilmesi veya 

güncellenmesi sürecinde yerine getirilmesi gereken birtakım görev ve sorumluklar bulunmaktadır. 

Eğitimde program geliştirmenin kuramsal temelleri arasında yer alan psikolojik temeller de bu görev 

ve sorumluklardan biridir. Eğitimin amacı öğrencileri yaşam koşullarına başarıyla karşı koyabilecek 

duruma getirmektir. Bundan dolayı, eğitim etkinlikleri sadece ideal bir öğrenci için değil, ilgili tüm 

öğrenciler için anlam ifade eden genel, gerçek veya gerçeğe yakın, öğrencilerin psikolojik düzeylerine, 

sosyo-kültürel özelliklerine ve beklentilerine uygun durumlara dayandırılmalıdır. Eğitimin psikolojik 

temelleri, gelişim temeli ve öğrenme temeli olarak iki alt kategoride ele alınmaktadır. Eğitimin 

psikolojik temelleri, eğitim programının bilimsel temeli olarak da görülmektedir. İnsanların nasıl 

öğrendiğiyle ilgilenen psikoloji, öğrenme-öğretme süreçlerinin kavranmasına ilişkin bir anlayış sunar. 

Öğrenme sürecinin bütünleştirici bir unsuru olan psikoloji öğrenme yöntemlerinin, materyallerinin ve 

etkinliklerinin temelini oluşturur. Bunların yanı sıra psikoloji, eğitim programlarıyla ilgili birçok 

kararın verilmesinde önemli katkı sunmaktadır. Dolayıyla program geliştirme sürecinde psikolojik 

temelin gereği gibi dikkate alınması ve geliştirilen eğitim programlarının psikolojik kuramsal 

temelinin sağlam veya uygun olması, eğitim programlarının niteliği yükseltmektedir. Niteliği yüksek 

olan eğitim programları ise eğitim sisteminin anaçlarına ulaşmada önemli rol oynamaktadır. Alanyazın 

taramasına dayalı olarak yürütülen bu çalışma, eğitimde program geliştirmenin psikolojik temellerini 

açıklamak amacıyla yapılmıştır. Çalışma kapsamında eğitimde program geliştirmenin psikolojik 

temelleri gelişim ve öğrenme temeli şekline göre açıklanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Eğitim Programı, Eğitimde Program Geliştirme, Psikolojik Temeller. 

 

ABSTRACT 

Curriculum is among the elements that play a fundamental role in achieving the distant, general and 

special goals of the education system. As stakeholders, the teacher, the student and the family; 

education, school and classroom as a system; As a guide and guide, the quality of education, training 

and course programs has a functional importance in terms of achieving the aims of the education 

system as a whole. All of these stakeholders, for whom the others do not make much sense without 

one, in the context of accessing the aims of education, should have the qualities expected from them or 

that they should have. There are some duties and responsibilities that need to be fulfilled in the process 

of developing or updating education and training programs. Psychological foundations, which are 

among the theoretical foundations of curriculum development in education, are one of these duties and 

responsibilities. The purpose of education is to make students able to successfully withstand the 

conditions of life. Therefore, educational activities should be based on situations that are general, real 
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or close to reality, suitable for students' psychological levels, socio-cultural characteristics and 

expectations, which are meaningful not only for an ideal student, but also for all students involved. 

Psychological foundations of education are handled in two sub-categories as developmental basis and 

learning basis. The psychological foundations of education are also seen as the scientific basis of the 

curriculum. Psychology, which deals with how people learn, offers an understanding of the learning-

teaching processes. As an integrative element of the learning process, psychology forms the basis of 

learning methods, materials and activities. In addition to these, psychology makes an important 

contribution to making many decisions about curriculum. Therefore, taking into account the 

psychological basis in the curriculum development process and the psychological theoretical basis of 

the developed education programs increase the quality of the curriculum. Curriculum with high quality 

plays an important role in reaching the rootstocks of the education system. Based on the literature 

review, this study was conducted to explain the psychological foundations of curriculum development 

in education. Within the scope of the study, the psychological foundations of curriculum development 

in education are explained according to the form of development and learning basis. 

Keywords: Curriculum, Curriculum Development in Education, Psychological Foundations. 

 

GİRİŞ 

İnsanların nasıl öğrendiğiyle ilgilenen psikoloji, öğrenme-öğretme süreçlerinin kavranmasına ilişkin 

bir anlayış sunar. Öğrenme sürecinin bütünleştirici bir unsuru olan psikoloji öğrenme yöntemlerinin, 

materyallerinin ve etkinliklerinin temelini oluşturur. Bunların yanı sıra psikoloji, eğitim 

programlarıyla ilgili birçok kararın verilmesinde önemli katkı sunmaktadır. Psikoloji ve eğitim 

programcılarının ilgilerini çeken sorular şöyle özetlenebilir (Ornstein & Hunkins, 2014b): 

➢ Okul kültürü öğrencilerin öğrenmelerini nasıl etkilemektedir? 

➢ Öğretmenlerin verdiği uyarıcılara öğrenciler nasıl tepki verirler? 

➢ Öğrencilerin öğrenmelerini kültürel deneyimler nasıl etkilemektedir? 

➢ Öğrenciler konu alanlarını öğrenirken sergilediği uygun katılım düzeyi ne olmalıdır? 

➢ Eğitim programları, öğrencilerin öğrenmelerini iyileştirmek için nasıl tasarlanmalıdır? 

Psikoloji, eğitim programının bilimsel temeli olarak da görülmektedir. Çünkü eğitim programının 

genel ve temel amacı, bireyin kalıcı öğrenmesini sağlamaktır. Bu nedenle bireyin tanınması, öğrenme-

öğretme süreçlerine yön çizmek açısından kritik önemdedir. Bireyi tanımak uygun amaçların 

belirlenmesine ve bu amaçların tanımlanmasına olanak tanır. Bunu eğitim psikolojisi sağlar. Çünkü 

eğitim psikolojisi, bireyi tanıma ve uygun etkinlikler düzenleme konusunda önemli işlevi yerine 

getirir. Bu nedenle program geliştirme ve uygulamasında psikolojik görüşler ve ilkeler dikkate 

alınmalıdır. Bunlar arasında gelişim, öğrenme ve öğretme teorileri ile hazırbulunuşluk, zekâ, 

motivasyon zihinsel gelişim faktörleri sayılabilir (Karakaya, 2001). Psikoloji, eğitim ve ders / öğretim 

programı içinde geniş bir etkiye sahiptir. Özellikle, amaçların belirlenmesi aşamasında, amaçların 

eğitimle oluşturulabilirlik ve ulaşılabilirlik düzeyleri belirlenirken psikoloji biliminin bulgularından 

büyük ölçüde yararlanılmaktadır. 

Eğitim programı hazırlanırken, eğitim planlayıcılarının ilk karar vereceği husus, nasıl bir insan 

yetiştirileceğine ilişkindir. Bu bağlamda; Nasıl bir insan tipi? Doğadaki, sosyal çevredeki ve 

dolayısıyla evrendeki konumunun bilincinde olan mı? Kendini gerçekleştirebilen mi? Bilim ve 

teknoloji üreten mi? Topluma ve kültürüne uyum sağlayan mı veya onları geliştiren mi? Yaşamda 

karşılaştığı veya karşılaşabileceği sorunlarla baş edebilen mi? Bilimsel bilgilerle donanmış bir insan 

mı? vb. sorulara verilecek cevaplar önem kazanmaktadır. Yukarıdaki sorulara verilen cevaplar ve 

eğitilmiş kişinin özellikleri; kişilikle, bilişsel özelliklerle ve öğrenmede içten güdülenmeyle alakalı 

olarak psikolojik dayanaklıdır. Nasıl bir insan yetiştirilmeli ile ilgili alınan kararlar, psikolojik temelli 

olduğu gibi aynı zamanda felsefi, toplumsal ve ekonomik temellere de dayanmaktadır ki bu üç temel 

birbiriyle çok yakından ilişkilidir (Yapıcı, 2017). Eğitimin amacı öğrencileri yaşam koşullarına 

başarıyla karşı koyabilecek duruma getirmektir. Bundan dolayı, eğitim etkinlikleri sadece ideal bir 

öğrenci için değil, ilgili tüm öğrenciler için anlam ifade eden genel, gerçek veya gerçeğe yakın, 

öğrencilerin psikolojik düzeylerine, sosyo-kültürel özelliklerine ve beklentilerine uygun durumlara 

dayandırılmalıdır (Demeuse & Strauven, 2016). Eğitim programının odak noktasında bu programın 
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öğrenen için birtakım faaliyetler ve yaşantılar sağladığı yer almaktadır (Yeşilyurt, 2013). Dolayısıyla 

bu faaliyetlerin gelişim ve öğrenme açısından uygun olması gerekmektedir. Eğitimin psikolojik 

temelleri, gelişim temeli ve öğrenme temeli olarak iki alt kategoride ele alınmaktadır. 

 

GELİŞİM TEMELLERİ 

Eğitim programlarının merkezinde yer alan öğrenen bireyin, gelişimsel özellikleri programda nasıl ve 

ne şekilde yer alabilir? Çocuğun gelişim alanları denildiğinde başka gelişim alanları olmasına rağmen 

ilk akla gelenler bilişsel, psiko-sosyal ve ahlaki gelişimidir. Çocuğun gelişiminin nasıl bir yol 

izleyeceği, hangi değişkenlerden etkilendiği öngörülebilir mi? Bu sorulara, güçlü ve kesin bir evet ya 

da hayır cevabının verilebilmesi çok zordur. Bu nedenle kısaca gelişim alanlarına bakarak, bir 

genellemeye ulaşmaya çalışılabilir (Yapıcı, 2017). 

 

Bilişsel / Zihinsel Gelişim 

Bireyin dünyayı öğrenmesini ve anlamasını sağlayan aktif zihinsel faaliyetlerinin gelişimine zihinsel / 

bilişsel gelişim denir. Bilişsel gelişim, sinir sistemi ile beynin olgunlaşması ve bireyin çevreye uyum 

sağlaması sonucunda gerçekleşmektedir. Bireyin zihinsel gelişimi hem doğuştan getirilen zihin gücüne 

hem de çevreyle etkileşim sonucunda edinilen yaşantılara dayanmaktadır. Zihinsel gelişime ve zihnin 

işlevlerine ilişkin kavramların büyük bölümü; gizilgüç, zekânın niteliği, yetenek, kavram, geliştirme, 

dil gelişimi, algısal gelişim, yaratıcılığın gelişimi, sorun çözme yeteneğinin gelişimi başlıkları altında 

toplanabilir. Bilişsel terim bilgiyi, akıl yürütmeyi, kavramları, belleği, sorun çözmeyi ve düşünmeyi 

yani zihni / belleği içine almaktadır. Doğrudan gözlemlenemeyen süreçleri içerdiğinden bilişsel 

gelişimi araştırmak diğer alanlara göre daha zordur (Başaran, 1982; Gander & Gardiner, 2001; Akt: 

Doğan, 2007). Piaget bilişsel gelişimi, dört temel döneme ayırarak açıklamıştır (Ak Mert, 2007): 

➢ Duyusal-motor dönemi (0-2 yaş): Bebekler yakın çevresiyle etkileşimde bulunur, öğrenme 

çabuk gerçekleşir, istek ve ihtiyaçlara yönelik uygun davranışlar geliştirilir. Nesne devamlığı 

ve taklit anahtar kavramlardır. 

➢ İşlem öncesi dönem (2-7 yaş): Çocuklar nesne, mekân, zaman, nedensellik gibi unsurlar 

hakkında düşüncelerini geliştirmekte ve somut işlemler için hazırlık yapmaktadır. 

Benmerkezcilik, canlandırmacılık (animizm), akıl yürütme, monolog, korunum, tersine 

dönebilirlik, odaklaşma ve sınıflama dönemin anahtar kavramlarıdır. 

➢ Somut işlemler dönemin (7-11 yaş): Çocuklar zihinsel gelişme sürecindeler ve somut işlemleri 

kullanmaya başlarlar. Nesneleri büyükten küçüğe veya tersine dizebilirler. Büyük-küçük 

kavramını algılayabilirler. Ölçme, çarpma, bölme gibi işlemleri yapabilir ve ilişkisel 

düşünebilirler. Mantıksal akıl yürütme, ağırlık-alan-hacim ve tersine dönebilirlik dönemin 

anahtar kavramlarıdır. 

➢ Soyut işlemler dönemi (12 ve yukarı yaş): Zihinsel yapı esnek ve etkendir, karmaşık 

problemler çözülebilir. Bu dönem ergenlik çağı süresinde devam eder. Çocuklar dengeleme 

yetenekleri ve zihinsel gelişimleri ile çevresel etkenlerin üstesinden gelebilir. 

 

Psiko-Sosyal Gelişim 

Erikson, sekiz dönem olarak sınıflandırdığı psiko-sosyal evreler içerisinde insanın gelişimini yaşam 

boyunca devam ettirdiğini ileri sürmektedir. Ona göre sosyal çevre ile biyolojik temelli doğuştan 

getirilen bazı özellikler bireyin gelişiminde rol oynamaktadır. Erikson’a göre psiko-sosyal 

gelişimin evreleri ve bu evrelerin genel özellikleri aşağıda yer almaktadır (Arslan & Arı, 2008; 

Gürses & Kılavuz, 2011; Orhan & Ayan, 2018). 

➢ Temel güvene karşı güvensizlik (0-18 ay): Dönemdeki deneyimler, insanlara ve çevreye 

ilişkin tutumlar kişilerin kendine ve insanlara olan temel güven duygusunu oluşturur. 

Erikson’a göre güven duygusu, kimlik oluşumunun ve kişiliğin temelinde yer alır. Çocuklar 

güven duygusu kazandığı gibi olumsuz çevre etkisi neticesinde güvensizlik duygusunu da 

kazanılabilir. 
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➢ Özerkliğe karşı utanç ve şüphe (18 ay-3 yaş): Dönemde çocukların psiko-motor sistemi 

geliştiği için bağımsız hareket etmeye başlar. Böylece öz-yeterlilik duyguları gelişir ve 

kendine olan güveni artar. Bağımsız hareket etmesi engellenen veya bunu sağlamayan 

çocuklar olaylara şüpheyle yaklaşır, utanma duygusu yaşar ve kendine güveni azalır. 

➢ Girişimciliğe karşı suçluluk duygusu (3-6 yaş): Dönemde çocuklar neleri yapabileceklerini 

algılamaya, kendilerine, bir işin üstesinden gelebileceklerine inanmaya başlar. Çocuklar özgür 

hareket etmeye, çevresini keşfetmeyi, anlamadığı konuları anlamaya, durmadan soru sormaya 

başlar. Bu dönemde çocukların hayal dünyalarında ve düşünme yetilerinde genişleme olur. 

Girişimci davranışları cezalandırılırsa çocuklarda suçluluk duygusu oluşur, kendine güven 

duygusu da gelişmez. 

➢ Çalışkanlığa karşı aşağılık duygusu (6-11 yaş): Dönemde çocuklar öğrenmeye daha fazla 

hazırdır Çocuklarda bu dönemde paylaşma, çalışkan olma, disiplin, çalışkan olma, başarma ve 

rekabet duygusu gelişir. Bu dönemde uygun şekilde ödüllendirilir ve çalışkanlığının sonucu 

bir şeyleri başarma hazzını kazanabilirlerse çocukların çalışmaya yönelik olumlu tutum 

sergiler. 

➢ Kimlik kazanmaya karşı kimlik karmaşası (11-21 yaş): Çocukluk ile yetişkinlik dönemi 

arasındaki ergenlik dönemidir. Cinsel olgunlaşma ile ilgili fizyolojik değişimler, rol model 

olarak aldığı kişilerde belirsizlik, kendisiyle ve çevresiyle uğraşılan dönem olarak ifade 

edilebilir. Ergenin ne olduğuna ve ne yapmak istediğine karar vermede yaşadığı zorluk, onu 

kimlik karmaşasına götürür. Tersi durumda kimlik kazanımı sağlanmış olur. 

➢ Yakınlığa karşı yalıtılmışlık (21-30 yaş): Ergenlik döneminde kimliğini bulan kişi bu 

dönemde artık başkalarıyla yakınlık ve dostluk kurabilir. Birey ergenlik dönemindeki akran 

çevresinden daha geniş ilişkiler kurmaya ve topluma karışmaya başlar. Evlilik ve iş kariyeri 

önemli konu haline gelir. Bu dönemdeki krizi sağlıklı atlatan kişi güvenli şekilde sevgiyi 

verme ve alma gücüne sahiptir. Aksi halde dostluk ilişkisi kuramayan genç, psikolojik 

yalnızlığa itilebilir. Bu yalnızlık “toplumdan yalıtılmışlık ve terk edilmişlik” duygularını 

beraberinde getirir. 

➢ Üretkenliğe karşı durgunluk (30-60 yaş): Orta yetişkinlik yıllarını kapsayan bu dönemde birey 

verimli, üretken ve yaratıcıdır. Birey için neslini devam ettirmek önemli olduğu gibi evi 

dışında da gelecek nesillerin yetişmesine rehberlik ederek üretkenlik gerçekleştirilebilir. Bu 

evrede işsiz ve evlenmemiş birey kendinin verimsiz olduğu duygusuna kapılabilir. 

➢ Benlik bütünlüğüne karşı umutsuzluk (60 ve üzeri yaş): Yaşlılık yıllarını kapsayan bu 

dönemde birey ya önceki dönemlerin olumlu birikimi sonucunda benliğini tam olarak 

bulmuştur ya da önceki dönemleri sağlıklı geçirmeme sonucu umutsuzluk içinde bulunur. 

Diğer tüm gelişim dönem ve süreçlerini başarıyla tamamlamış yaşlı birey artık hikmete 

ulaşmakta ve ölümü kabullenebilmektedir. Öte yandan benlik bütünlüğüne ulaşmış yaşlı birey 

için çevrede o güne kadar üretmiş olduğu şeylerden genç nesillerin yararlandığını görmenin 

hazzını yaşar. 

 

 

Ahlaki Gelişim 

Bireyin değerler sisteminin gelişimsel bir süreç içerisinde ortaya çıkmasına ahlak gelişimi denir. 

Piaget’in iki evreli açıklamasının birinci evresi ahlaki gerçekçilik evresi, ikinci evresi ise özerk ahlak 

ya da karşılıklı ahlaktır. Piaget üç ve dokuz-on yaşlar arasındaki çocukları bu evrede görmektedir. 

Birinci evrede davranışlar değişmeyen ve sabit kurallara uydurulur. Uyulmayan durumlarda ceza söz 

konusu olur. İkinci evrede ise çocuklar, kuralların anlaşmaya dayandığının ve değiştirilebileceğinin 

farkındadır. Suça uygun ve adil cezalara inanır (Doğan, 2007). Ancak Piaget’in ahlak gelişiminin 

yanında Kohlberg tarafından geliştirilen ahlaki gelişim kuramı da önemli bir etki uyandırmıştır. 

Lawrence Kohlberg ahlaki gelişimi, Piaget’nin görüşlerinden etkilenerek ve yararlanarak ortaya 

koymuştur. Nitekim o, ahlaki gelişimi Piaget’nin bilişsel gelişim aşamalarıyla paralel olarak üç genel 

düzey, her genel düzeyi de ikişer basamak olarak ele almış ve ahlaki gelişimi toplam altı basamak 

altında sınıflamıştır (Gander & Gardiner, 1998; Kağıtçıbaşı, 1999; Akt: Yapıcı, 2017): 
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➢ Birinci düzey: Kohlberg’e göre, birinci düzey olan gelenek öncesi düzey; genel olarak, dokuz 

yaşından küçük çocukların bulunduğu düzeydir. Birey doğru-yanlış, iyi-kötü gibi kültürel 

değer ve kurallara açıktır. Ancak bunları, ödül-ceza gibi fiziksel sonuçlarına göre veya bu 

kuralları koyan kimsenin fiziksel gücüne göre değerlendirir. Otorite, tamamen bireyin 

dışındadır. 

➢ İkinci düzey: Kohlberg’e göre, ikinci düzey olan geleneksel düzeyde; bireyler, başkalarının 

standartlarını özümsemeye veya içselleştirmeye başlamışlardır. Başkalarının beklentilerine 

uymak isterler, bunlar hem genel toplumsal düzen kavramıdır hem de özdeşleştikleri özel 

bireylerdir. Birey otoriteyi içselleştirmiştir ancak sorgulamamaktadır. Çocuklar somut işlem 

düşüncesini başarıncaya kadar ahlaki akıl yürütmenin bu geleneksel düzeyine ulaşamazlar. 

Ergenlerin ve yetişkinlerin çoğu bu düzeydedir. 

➢ Üçüncü düzey: Kohlberg’e göre, üçüncü düzey olan gelenek sonrası düzey; ergenlikte veya 

yetişkinlikte ulaşılabilen ya da hiçbir zaman ulaşılamayan düzeyi ifade etmektedir. Bu 

düzeyde, geçerliği ve uygulanırlığı olan ahlaki değer ve ilkelerin, bunları ortaya koyan grup 

veya kişilerden bağımsız olarak tanımlama çabası olduğu görülmektedir. Birey, üzerinde 

düşündüğü ve kendi seçtiği ahlak ilkelerine göre yargılarda bulunur. 

 

ÖĞRENME TEMELLERİ 

Eğitimin psikolojik temelleri arasında, bir programa yönelik önemli sorulardan olan “nasıl” ve “ne 

zaman” sorularına cevap verilmesi önem arz etmektedir. Öğrenme hangi yollarla ve nasıl gerçekleşir? 

Birey davranışlarından hangileri öğrenme ürünüdür? Öğrenme nasıl yönlendirilmelidir? vb. soruların 

cevabı hem program geliştirme hem de eğitim psikolojisi açısından önemlidir. Bu soruların cevapları 

aynı zamanda programda yer alan öğrenme-öğretme etkinliklerinin nasıl ve ne zaman yapılacağını 

belirlemek için kılavuz görevi üstlenir (Büyükkaragöz, 1997). Tarihsel olarak bakıldığında “Ne 

öğreteceğiz?” ve “En iyi nasıl öğretebiliriz?” soruları etrafında şekillenen program çalışmalarının dört 

döneme ayrıldığı görülmektedir (Janesick, 2003; Akt: Yapıcı, 2017): 

➢ Geleneksel öncesi dönem (1890-1920): Bu dönemde, Kilise temelli bir eğitim süreci 

görülmektedir. Öğretmen ve öğrencilerin çoğunluğu erkektir. Okul sayısı sınırlıdır. Konu 

merkezli, alıştırma yaptıran, tekrar ettiren ve sınava dayalı bir eğitim anlayışı vardır. 

➢ Geleneksel dönem (1920-1950): Tanınmış eğitimcilerin program çalışması yaptığı komiteler 

görülmektedir. Bu dönemde hedefler ve sonuçlara önem verilmektedir. Okullara daha fazla 

öğrencinin devam ettiği görülmektedir. Bu dönemin belirgin özelliği, kişilik gelişimine verilen 

önemdir. Bir önceki dönemdeki gibi konu merkezli, alıştırma yaptıran, tekrar ettiren ve sınava 

dayalı bir eğitim anlayışı burada da devam etmektedir. 

➢ Yeniden kavramsallaştırma dönemi (1960-1980): Öğrencinin kavrayışı ve amacına dikkat 

edilir. Kişiye öğrenen olarak değer verilir. Tekrara dayalı bir ezberletme tekniğiyle öğretim 

esastır. Okullar topluluk merkezi olarak görülür. Çocuk programın bir parçası olmuştur. 

Sanatın önemi bu dönemde fark edilmiştir. Program hazırlanırken ilk defa ırk, sınıf ve 

toplumsal cinsiyet eşitliği dikkate alınmaya başlanmıştır. 

➢ Post-modern eleştirel dönem (1980-Günümüz): Toplumsal konulara eleştirel bir tavır program 

çalışmalarına dâhil olmuştur. Irk, sınıf ve toplumsal cinsiyet program söylemi önem 

kazanmıştır. Adalet, sosyal adalet, eşitlik, ahlak ve imkân eleştirel konular olarak yerini 

almıştır. Alternatif okullar kendisini göstermeye başlamıştır. 

 

Yukarıda yer alan dönemsel özelliklerin en önemli özelliklerinden biri de psikolojinin tarihsel 

gelişimini de yansıtmasıdır. 1950’li yıllara kadar kendi içinde de değişip gelişen davranışçı 

psikolojinin egemenliği görülürken 1960 ve 1970’ler boyunca gelişen, bilişsel ve hümanist 

psikolojinin yükselişi dikkat çekicidir. 1980’li yıllardan itibaren tek bir anlayışın yetersizliğinin 

anlaşılması ve eklektik anlayışların, popüler olduğu ve eğitim sistemlerine de yansıdığı söylenebilir 

(Yapıcı, 2017). 
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Öğrenme teorileri, insanın nasıl öğrendiği ile ilgilenir. Öğrenme teorileri, kökenini genellikle 

psikolojiden alır ve eğitim programı düşüncesinin veya gelişiminin, öğrencileri ve onların öğrenme 

süreçlerini göz önünde bulundurması gerektiği için genellikle önemlidir. Burada tartışılan teoriler, 

eğitim programı felsefesi ve çalışmasının ana görüşleridir. Teoriler, eğitim programı yönelimleri 

olmamakla beraber, belirli bir yönelim kapsamında ele alınabilir. Belirli bir öğrenme teorisinin, bir 

eğitim programı yönelimi olarak adlandırılması da mümkündür fakat bu durum ispatlanamaz. 

Öğrenme teorileri ve eğitim programı yönelimlerini birbirinden ayrı tutmak önemlidir. Çünkü her biri 

farklı amaçlara hizmet etmektedir. Eğitim programı yönelimleri, bilgi, toplum ve öğrenci 

hedeflerinden oluşan bir üçlemedir. Öğrenme teorisi önce öğrenme ile daha sonra da eğitim programı 

gibi kavramlarla ilgilidir. Buradaki amaç, eğitim programcısı için önemli olan öğrenme teorilerini 

gruplamaktır (Hewitt, 2016e). 

Öğrenme-öğretme sürecinde büyük oranda öğrenme modelleri, kuramları, stratejileri ve stillerinde bu 

kez öğrenme psikolojisi büyük oranda katkı getirmektedir. Benzer şekilde öğretme stratejileri, yöntem 

ve teknikleri de psikolojinin bulgularından faydalanmak durumundadır. Eğitim durumlarını diğer bir 

deyişle öğrenme-öğretme süreçlerini düzenlemede öğrenciyi derse hazırlama, hedef davranışı sunma, 

öğrencilerin transfer etme becerilerini geliştirme, öğretim hizmetinin niteliğini artırıcı çalışmalarda 

bulunma aşamalarına hemen hemen her aşamada genelde psikoloji özelde ise öğrenme psikoloji, 

program geliştirme çalışmalarına temel teşkil eden faktörler arasında yer almaktadır. Öte yandan 

program geliştirme çalışmalarının sınama durumlarını düzenlemede ölçme ve değerlendirme 

çalışmalarında psikometri önemli destek sağlamaktadır (Demirel, 2012). 

Temel öğrenme teorileri tarihsel olarak üç grupta sınıflanmaktadır. Genel olarak öğrenme, 

davranışçılık, bilişsel gelişim ve fenomenoloji teorilerine göre incelenebilmektedir. Davranışçılık 

bilinen en eski öğrenme teorisidir. Davranışçı teoriler, öğrenmede pekiştireçler ve ödülleri kullanarak 

davranışı koşullandırma, düzenleme ya da biçimlendirme üzerine odaklanmaktadır. Bireyselleştirilmiş 

öğrenme, doğrudan öğretim ve tam öğrenme gibi çeşitli öğretme-öğrenme modelleriyle uygulamada 

etkisi görülmektedir. İkinci öğrenme teorisi ise 1950’lerden bu yana gitgide artmakta olan bilişsel 

gelişim teorisidir. Bilişsel teoriler, öğrenme sürecinde öğrencilerin gelişim dönemleri ile çoklu zekâ 

türlerinin yani sıra problem çözme, eleştirel düşünce ve yaratıcılığa vurgu yapmaktadır. Piaget ve 

Vygotsky’nin bilişsel gelişim teorisine önemli katkıları olmuştur. Bilişsel gelişme ve gelişimin 

açıklanmasında çevreyle (kalıtımın tersi olarak) ilgili fikirlerin öne sürülmesinde Vygotsky’nin etkileri 

görülmektedir. Bilişsel öğrenme teorisi, insanların eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve sezgisel 

düşünmelerine olanak tanımaktadır. Fenomenoloji ya da hümanist psikoloji, üçüncü ve en yeni 

öğrenme teorisi olarak düşünülebilir. Fenomenolojik öğrenme yaklaşımı ise öğrencilerin ihtiyaçları, 

tutumları ve duyguları üzerinde durmakta ve öğrenmede alternatif yollar sunmaktadır. Bu teori, 

bireylerin tutumları ve duyguları, kendini gerçekleştirmeleri, motivasyonları ve öğrenme özgürlüğüne 

vurgu yapmaktadır. Temel öğrenme teorilerinin genel özelliklerine aşağıda yer verilmiştir (Ornstein & 

Hunkins, 2014b). 

 

Tablo 1: Temel Öğrenme Teorileri ve İlkelerine Genel Bakış 

Psikolog Temel Kuram 

Ya da İlke Tanım 

Ya da Açıklaması 

Davranışçı Psikoloji 

 

Thomdike Etki yasası Bir uyarıcı ve tepki arasında bağ kurulur, eğer bu ilişki doyum 

sağlıyorsa uyarıcı tepki arasındaki bağ güçlenir. 

Eğer bu ilişki rahatsız ediciyse bağın gücü zayıflar. 
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Pavlov-Watson Klasik koşullanma Bir dürtüyü ortaya çıkarmak için organizmaya bir uyarıcı 

verildiğinde organizma daha sonraki durumlarda da aynı uyarıcıyla birlikte benzer dürtü davranışları 

sergilemeye başlar. 

Skinner Edimsel koşullanma Klasik koşullanmanın tersine tanımlanmış ya da belirli bir uyarıcının 

tutarlı şekilde verilmesi istenilen davranışı oluşturmayabilir. Eğer edimsel bir davranışın ardından 

davranışı pekiştirici bir uyarıcı verilirse davranışın ortaya çıkma eğilimi de yükselir. 

Bandura Gözleme dayalı öğrenme Davranış en iyi model alma ve gözlemleme yoluyla 

öğrenilir. Öğrenmede sembolik, dolaylı ve öz düzenleyici süreçlere vurgu vardır. 

Gagne Öğrenme hiyerarşisi Sekiz aşamalı davranış ve kategoriden meydana gelen birbirinin ön 

koşulu öğrenmeleri içerir. 

 

Bilişsel 

Psikoloji Montessori Yapılandırılmış oyun Çocukların farklı düzeylerde öğrenmesine 

fırsat tanıyan işitsel ve görsel etkinliklerle öğretimin gerçekleştirilmesi üzerinde durulmaktadır. 

Piaget Bilişsel gelişim dönemleri Zihinsel işlemlerin giderek artan şekilde ilerlemesiyle oluşan 

dört bilişsel gelişim dönemini içerir. 

Özümseme Yeni deneyimlerin var olan şemalara yerleştirilmesidir. 

Uyum sağlama (adaptasyon) Yeni deneyimleri anlamlandırma ve düzenleme yöntemidir. 

Denge Yeni deneyimlerin sistematik bir şekilde bir bütün içinde harmanlanması sürecidir. 

Vygotsky Dil ve kültürel aktarım teorisi Öğrenme zihinsel gelişimin (ve potansiyel) yanı sıra 

kültürel gelişimle (çevre daha önceki kuşakların inançları ve davranışlarıyla şekillenir) birlikte 

gerçekleşir. 

Bruner-Phenix Bir konunun yapısı Bir konuya ait bilgi, kavram ve ilkeler; bilgi, kavram ve 

ilkelerin nasıl ilişkili olduğunu öğrenme, konunun yapısını öğrenmektir; araştırıcı-keşfedici öğrenme 

yöntemleri. 

Gardner Sekiz farklı zekâ alanından oluşan çoklu zekâ kuramı Dilsel, müzik, mantıksal-

matematiksel, uzamsal, bedensel-kinestetik ve kişilerarası gibi zekâ alanlarından oluşan kültürler arası 

bir kavramdır. 

Guilford 120 potansiyel bilişsel süreçler Zihin yapısı ismi verilen üç boyutlu bir zekâ modeli 

(6x5x4) 

Ennis-Lipman-Sternberg Eleştirel düşünce Öğrencilere genelleme yapma, kavram 

oluşturma, neden sonuç ilişkilerini kavrama, tutarlılık ve çelişkileri fark etme, çıkarımda bulunma, 

analojiler kurma, varsayımda bulunma, gibi zihinsel işlemlerle nasıl düşüneceğini öğretme. 

Hümanist Psikoloji Maslow İnsan ihtiyaçları Hayatta kalma ve psikolojik iyi oluşla 

ilgili altı insani ihtiyacı temsil etmektedir. Bu ihtiyaçlar hiyerarşik olarak karşılanır ve bireylerin 

davranışlarını yönlendirir. 

Rogers Öğrenme özgürlüğü Bütün özellikleriyle insan olmak için öğrenme özgürlüğü gerekir. 

Öğrenci kendine güvenmeye, öğrenmeye açık olmaya ve kendine saygı göstermeye cesaretlendirilir. 

Kaynak: Allan C., Orstein and Richard C. (2005); Uyarlayan ve Aktaran: Ornstein & Hunkins, 2014b. 
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Dünya genelinde olduğu gibi, Türkiye’de de eğitim gerek devlet gerekse özel öğretim kurumları 

tarafından sağlanmaktadır. Türkiye’de özellikle bir dönem uygulanan özel okul teşviği ile sayısı artan 

özel öğretim kurumları da devlet okulları gibi Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlıdır. Dolayısıyla özel 

okullar da Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan yönetmeliklere ve yönergelere tabi 

olmaktadırlar. Ancak, her ne kadar aynı bakanlığa bağlı kurumlar olsa da devlet okulları ve özel 

okullar pek çok bakımdan birbirinden ayrışmaktadır. Özellikle öğretmenlerin çalışma şartları açısından 

incelendiğinde, özel öğretim kurumlarında ve devlet okullarında çalışan öğretmenler maaş, çalışma 

saati, iş yükü ve çalışma güvencesi gibi pek çok açıdan birbirlerinden farklılaşmaktadır. Eğitim 

fakültelerinden mezun olan veya pedagojik formasyon sertifikası alarak öğretmen olmaya hak kazanan 

öğretmen adayları atanıp atanamama durumuna veya kişisel tercihlerine bağlı olarak devlet 

okullarında ya da özel okullarda çalışabilmektedirler. Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının 

devlet okullarında ve özel okullarda çalışmaya yönelik düşüncelerini ortaya koymaktır. Nitel olarak 

yapılandırılan bu çalışmanın çalışma grubunu eğitim fakültesinde öğrenimlerine devam etmekte olan 

öğretmen adayları oluşturmaktadır. Çalışma grubunda Türkçe, ilköğretim matematik, İngilizce, fen 

bilimleri, sosyal bilgiler ve sınıf öğretmenliği bölümlerinde öğrenim görmekte olan toplam 121 

öğretmen adayı yer almaktadır. Çalışmanın verileri öğretmen adaylarına uygulanan yarı 

yapılandırılmış görüşme formu yoluyla elde edilmiştir. Elde edilen veriler nitel veri analizi programı 

kullanılarak çözümlenmiştir. İçerik analizi kullanılarak çözümlenen veriler kategorilere, temalara ve 

kodlara ayrılmıştır. Çalışmanın sonuçları öğretmen adaylarının hem devlet okullarında hem de özel 

okullarda çalışmaya yönelik olumlu ve olumsuz algılarının bulunduğunu ortaya çıkarmıştır. Öğretmen 

adayları devlet okullarında çalışmanın güvenli, mantıklı, ayrıcalıklı ve iyi gibi olumlu taraflarının yanı 

sıra standart, mantıksız ve yorucu gibi olumsuz yönlerinin olduğunu düşündüklerini belirtmişlerdir. 

Öğretmen adayları özel okullarda çalışmayı ise çoğunlukla kölelik, güvensizlik, zorluk ve eziyet gibi 

olumsuz kodlara karşılık gelecek ifadelerle vurgularken, bu okulların olumlu yönlerini ise olanaklar 

sağlama, avantajlı olma, özgürlükçü ve ayrıcalıklı kodlarını oluşturacak şekilde ifade etmişlerdir.  

Anahtar Kelimeler: Öğretmen Adayı, Devlet Okulu, Özel Okul 

 

As in the rest of the world, education needs in our country can be provided by public and private 

education institutions. Private education institutions, whose number has increased especially with the 

private school incentive applied for a period of time in Turkey, are also affiliated to the Ministry of 

National Education, just like public schools. Therefore, private schools are also subject to the 

regulations and directives prepared by the Ministry of National Education. Especially when it is 

examined in terms of teachers' working conditions, teachers working in private education institutions 

and public schools differ from each other in many aspects such as salary, working hours, workload and 

job security. Teacher candidates who have graduated from education faculties or who have earned the 

right to become a teacher by obtaining a pedagogical formation certificate can work in public or 

private schools, depending on whether they can be appointed or not, or depending on their personal 

preferences. Therefore, the aim of this study is to reveal the thoughts of prospective teachers about 

working in public schools and private education institutions. The study group of this qualitatively 
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structured study consists of pre-service teachers who continue their education at the faculty of 

education. A total of 121 pre-service teachers studying in Turkish, Primary School Mathematics, 

English, Science, Social Studies and Classroom Teaching departments are included in the study group. 

The data of the study were obtained through a semi-structured interview form applied to teacher 

candidates. The obtained data were analyzed using a qualitative data analysis program. The data 

analyzed using content analysis were divided into categories, themes and codes. The results of the 

study revealed that teacher candidates have positive and negative perceptions about working in both 

public and private schools. Pre-service teachers stated that they think that working in a public school 

has positive aspects such as safe, logical, privileged and good, as well as negative aspects such as 

standard, unreasonable and tiring. While pre-service teachers emphasized working in private schools 

with expressions that would correspond to negative codes such as slavery, insecurity, difficulty and 

torture, they expressed the positive aspects of these schools in terms of providing opportunities, being 

advantageous, libertarian and privileged. 

Keywords: Teacher Candidates, State School, Private School 

 

Giriş 

İçerisinde bulunduğumuz 21. yüzyılda dünyanın değişmesi ve teknolojinin gelişmesi bunların sonucu 

olarak toplumların değişmesi ile birlikte eğitim sistemleri de değişmeye ve çağa ayak uydurmaya 

başlamıştır (Pala, 2019). Bilgi çağı olarak adlandırılan bu süreçte bireylerin eğitim olanaklarına 

ulaşması ve çeşitli eğitim olanaklarını kullanmaya başlaması ile birlikte yeni bilgilere ulaşmak için 

yeni becerileri kullanmak kaçınılmaz olmuştur (Tarhan, 2015). Bu nedenle gerek öğretmenlerin 

gerekse öğrencilerin eğitim süreçleri giderek farklılaşmaya başlamıştır. Değişen ve gelişen dünya ile 

birlikte eğitim ihtiyaçları ve eğitim olanakları da değişmeye başlamıştır. Farklılaşan bireysel ve 

toplumsal faktörler, eğitim anlamında da farklılıkların ve çeşitliliklerin gerekliliğini beraberinde 

getirmiştir.   

Her ne kadar öğrenme temelde formal veya informal olarak günlük yaşam içerisinde de gerçekleşse de 

eğitim ve öğretim sürecinin temel yapıları geçmişte olduğu gibi günümüzde de okullardır. Gelişen 

teknoloji ve önceki yıllarda yaşanan pandemi sebebi ile eğitim öğretim süreçleri okulların yanı sıra 

uzaktan öğrenme ortamlarına taşınmış olsa da eğitimin en temel yapıları elbette ki okullardır. Çünkü 

okullar bir eğitim kurumu olmaktan ziyade aynı zamanda öğrencilerin bireysel, sosyal ve bütüncül 

gelişim alanları olarak görülmelidir (Aydoğan, 2012). Öyle ki, bir okul gerek fiziki yapısı gerekse 

bulunduğu sosyal çevre bağlamında öğrencilerin gelişimlerini desteklemede oldukça önemlidir. Bu 

açıdan okullar sadece birer fiziki yapı olarak değil, eğitim öğretim süreçlerinin yürütüldüğü en önemli 

alanlar olarak görülmelidir.  

Günümüze bakıldığında eğitime ve bilgiye ulaşmak pek çok şekilde mümkündür ancak okullar eğitim 

programının en önemli uygulayıcılarıdır (Ünsal ve Çetin, 2018). Okulların en önemli görevlerinden 

biri eğitim programlarının uygulanmasında temel alan oluşturmadır. Okullarda öğretim programlarının 

tam olarak uygulanabilmesi ise genellikle öğretmenlerin yaklaşımı ve okulların imkanlarına bağlıdır.  

Ülkemizde eğitim ve öğretim formal ve zorunlu olarak devlet eliyle sağlanmakta olsa da artık özel 

eğitim kurumları eğitim öğretime bir alternatif olmaktadır (Ağır, 2007). Devlet okullarının temel 

eğitim kurumu olmasının yanı sıra özel okulların özellikle son dönemlerde yaygınlaşması ile öğrenci, 

öğretmen ve eğitim programları ile özel öğretim büyük bir sektör haline gelmeye başlamıştır. Özel 

okullar gelir ve giderleri gerçek veya tüzel kişilerce karşılanan, sahipleri gerçek kişiler veya yardım 

kuruluşları olabilen, belli bir ücret karşılığında anaokulundan üniversiteye kadar eğitim-öğretim 

hizmeti veren, bu süreçlerde denetimi MEB tarafından yapılan kurumlardır (MEB, 2006). Türkiye’de 

özellikle bir dönem dershanelerin özel okula dönüştürülmesi ve bununla birlikte uygulanan özel okul 

teşviği ile sayısı oldukça artmıştır (Çimen ve Karadağ, 2020).  

İzlenen politikalar sonucunda sayısı oldukça artan özel öğretim kurumları da devlet okulları gibi Millî 

Eğitim Bakanlığı’na bağlıdır. Ancak, her ne kadar aynı bakanlığa bağlı kurumlar olsa da özel okul ve 

devlet okulları pek çok bakımdan birbirinden ayrışmaktadır. Özellikle öğretmenlerin çalışma şartları 

açısından incelendiğinde, özel öğretim kurumlarında ve devlet okullarında çalışan öğretmenler maaş, 
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çalışma saati, iş yükü ve çalışma güvencesi gibi pek çok açıdan birbirlerinden farklılaşmaktadır 

(Taşdan ve Tiryaki, 2008). Alanyazın incelendiğinde devlet okulları ve özel okullarda çalışma 

koşulları ve olanaklarının farklı olduğu açıktır. Bu bağlamda gerçekleştirilen çalışmalar genellikle 

halihazırda devlet okulları veya özel okullarda ya da her iki kurumda da çalışmış veya çalışmakta olan 

öğretmenler üzerine yoğunlaşmaktadır. Günümüzde özel okul sayısı ve öğretme atama sayıları dikkate 

alındığında eğitim fakültesinden mezun olan veya pedagojik formasyon alarak öğretmen olmaya hak 

kazanan öğretmen adaylarının devlet okulları ve özel okullarda çalışmaya yönelik düşünceleri de 

ileriki iş hayatlarına yönelik algılar olması bakımından önemlidir. Bu nedenler göz önüne alındığında 

bu çalışmada, öğretmen adaylarının devlet okulları ve özel okullarda çalışmaya yönelik algıları 

üzerinde durulmuştur.  

Araştırma amacı ve Araştırma problemi 

Yukarıda ifade edilen sebepler göz önünde bulundurulduğunda; bu çalışmanın amacı öğretmen 

adaylarının devlet okullarında ve özel öğretim kurumlarında çalışmaya yönelik düşüncelerini ortaya 

koymaktır. Bu araştırmanın problemini “Öğretmen adaylarının devlet okulları ve özel okullarda 

çalışmaya yönelik algıları nelerdir?” sorusu oluşturmaktadır.  

Yöntem 

Bu bölümde araştırmanın yöntemi, deseni, çalışma grubu, veri toplama araçları ve verilerin analizleri 

yer almaktadır. 

Araştırmanın deseni 

Nitel olarak yapılandırılan bu çalışma araştırma desenlerinden durum çalışması kullanılarak 

yapılandırılmıştır. Nitel araştırmalar, belirli bir konu hakkında derinlemesine ve detaylı bilgiler elde 

etmek amacı ile kullanılmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 1999). Ayrıca nitel olarak yapılandırılan bu 

çalışma durum çalışması kullanılarak desenlenmiştir. Durum çalışmaları olay ve olguların 

genelleştirmekten ziyade gerçekte ne olduklarını belirleme ve olay ve olguların detaylı bir biçimde 

ortaya konulmasını sağlamada yardımcı olmaktadır (Aytaçlı, 2012). Bu tanımlamalardan yola 

çıkılarak araştırmanın deseni durum çalışması olarak belirlenmiştir.  

Çalışma grubu 

Amaçlı örnekleme yöntemi ile oluşturulan çalışma grubunu bir eğitim fakültesinde öğrenimlerine 

devam etmekte olan 121 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Amaçlı örnekleme yöntemi, çalışmanın 

amacına yönelik belirli bir konu veya olay hakkında derinlemesine bilgi edinebilmek adına kullanılan 

bir örnekleme yöntemidir (Büyüköztürk vd., 2012). Çalışmanın amacı bağlamında çalışmaya dahil 

edilen çalışma grubunda Türkçe, ilköğretim matematik, İngilizce, fen bilimleri, sosyal bilgiler ve sınıf 

öğretmenliği bölümlerinde öğrenim görmekte olan toplam 121 öğretmen adayı yer almaktadır. 

Araştırmada 87 kadın, 34 erkek öğretmen adayı yer almıştır. Ayrıca çalışmaya, 26 birinci sınıf, 37 

ikinci sınıf, 30 üçüncü sınıf ve 27 dördüncü sınıf öğretmen adayı katılmıştır.  Katılımcıların bölüm ve 

sayıları özet şeklinde Tablo 1’de sunulmuştur. 

 

Tablo 1 Katılımcıların özellikleri 

Bölümü f 

Türkçe Öğretmenliği 27 

İlköğretim Matematik Öğretmenliği 25 

İngilizce Öğretmenliği 21 

Fen Bilgisi Öğretmenliği  17 

Sınıf Öğretmenliği 16 
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Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 15 

Toplam  121 

Tablo 1’de özetlendiği üzere çalışma grubunda yer alan katılımcı sayıları Türkçe Öğretmenliği (27), 

İlköğretim Matematik Öğretmenliği (25), İngilizce Öğretmenliği (21), Fen Bilimleri Öğretmenliği 

(17), Sınıf Öğretmenliği (16) ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (15) olmak üzere toplamda 121 

öğretmen adayı yer almıştır.  

Veri Toplama Araçları  

Çalışmanın verileri öğretmen adaylarına uygulanan yarı yapılandırılmış görüşme formu yoluyla elde 

edilmiştir. Araştırmacılar tarafından hazırlanan ve uzman görüşü alınan görüşme formunda öğretmen 

adaylarına mezun olduklarında devlet okulları ve özel okullarda çalışmaya yönelik düşüncelerini 

belirtmeleri istenen iki soru sorulmuştur.  

 

Verilerin Analizi  

Yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak elde edilen veriler bir nitel veri analiz programı ile 

içerik analizi kullanılarak çözümlenmiştir. İçerik analizi kullanılarak çözümlenen veriler kategorilere, 

temalara ve kodlara ayrılmıştır. 

Bulgular 

Yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak 121 öğretmen adayından toplanan verilerin analiz 

edilmesi sonucunda toplamda iki kategori, dört tema ve 29 kod ve 253 alt kod oluşturulmuştur. 

Araştırmanın sonuçlarına göre, öğretmen adaylarının devlet okulları ve özel okullarda çalışmaya 

yönelik hem olumlu hem de olumsuz algıları bulunmaktadır. 

İlk olarak öğretmen adaylarının devlet okullarında çalışmaya yönelik algıları olumlu ve olumsuz 

olmak üzere iki temada toplanmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre öğretmen adayları devlet 

okullarında çalışmaya yönelik 14 kod ve 123 alt kod ortaya çıkarmıştır. Öğretmen adaylarının devlet 

okullarında çalışmaya yönelik sekiz olumlu ve altı olumsuz görüş belirtmişlerdir. Öğretmen 

adaylarının devlet okullarında çalışmaya yönelik algıları Tablo 2’de özetlenmiştir.  

Tablo 2 Öğretmen Adaylarının Devlet Okullarında Çalışmaya Yönelik Algıları 

Olumlu algılar f Olumsuz algılar f 

Rahatlık 23 Sınırlı olma 9 

Güvenli 22 Sıradan olma  6 

Garanti 15 Kölelik 4 

Düzenli hayat 10 Yorucu 3 

Öğretmen olma duygusunu hissetme 9 Emeğin karşılığını alamama 3 

Eğlenceli 4 Sorumluğu fazla olması  2 

Özgürlük 4     

Emeklerin karşılığını alma  3     

Toplam   96    27 
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Tablo 2 incelendiğinde öğretmen adaylarının devlet okullarında çalışmaya yönelik olumlu ve olumsuz 

algı temaları özetlenmiştir. İlk olarak öğretmen adaylarının devlet okulunda çalışmaya yönelik olumlu 

algılarına bakıldığında temayı oluşturan kodların rahatlık (23), güvenli (22), garanti (15), düzenli 

hayat (10), öğretmen olma duygusunu hissetme (9), eğlenceli (4), özgürlük (4) ve emeklerin karşılığını 

alma (3) olarak ifade edildiği görülmüştür. Bu kodlardan ilki rahatlıktır. Öğretmen adaylarının devlet 

okullarında çalışmaya yönelik düşüncelerinin en fazla tekrar edeni “rahatlık” olmuştur. Öğretmen 

adayları devlet okullarında çalışmayı rahatlık olarak algılamaktadırlar. Bir öğretmen adayı devlet 

okulunda çalışmanın rahatlık olduğunu “…bence devlet okulunda çalışmak rahatlıktır çünkü 

programın sistemin belli oluşu ve diğer meslektaşlarla etkileşim güzeldir.” şeklinde ifade etmiştir. 

Öğretmen adaylarının devlet okullarında çalışmaya yönelik bir diğer olumlu algısı “güvenli” kodudur. 

Öğretmen adayları devlet okullarında çalışmanın rahat olmasının yanı sıra güvenli olduğu 

belirtilmiştir. Bir öğretmen adayı bu konudaki fikrini “…daha uygun çünkü iş güvenceniz olmuş 

oluyor işten çıkarılma durumu söz konusu değil ve aynı zamanda aldığınız ücret belirli.” şeklinde 

belirtmiştir. Öğretmen adayları tarafından ifade edilen bir diğer kod ise devlet okullarında çalışmanın 

“garantili” bir iş olmasıdır.  Örneğin bir öğretmen adayı, “…devlet okulunda çalışmak daha iyidir, 

çünkü işiniz garantidir. Her an bir işsizlik durumunuz olmaz. Bu sayede daha rahat bir yaşam 

sürebilir insan.” cümleleri ile bu kodu desteklemiştir. 

Devlet okulunda çalışmaya yönelik olumlu algılardan bir diğeri ise devlet okullarının öğretmen 

adayları tarafından “düzenli bir hayat” olarak görülmesidir.  Öğretmen adaylarına göre devlet 

okulunda çalışmak “Çok iyidir çünkü belli bir düzeni ve daha bir hayat yaşamamızı sağlar.” şeklinde 

ifade edilmiştir. Devlet okullarında çalışmaya yönelik bir diğer olumlu algı ise “öğretmen olma 

duygusunu hissetme”dir. Bazı öğretmen adayları devlet okullarında çalışmanın öğretmen olmanın 

duygusunu daha iyi hissedebileceklerinin belirtmişlerdir. Bir öğretmen adayı bu kod için “…bence 

tam anlamıyla öğretmen olma duygusunu yaşamak gibidir çünkü okul hayatım boyunca devlet 

okulunda okudum ve olmasını istediği bir öğretmen profili var.” yorumunda bulunmuştur. Öğretmen 

adaylarının ifade ettikleri bir diğer düşünce ise devlet okullarında çalışmanın bir “özgürlük” 

olduğudur. Bu yönde görüş bildiren öğretmen adayları devlet okulunda çalışmanın özgürlük olduğuna 

inanmaktadırlar. Bu kod bir öğretmen adayı tarafından “Özgürlüktür çünkü öğretmen kendinde 

baskılayıcı kaygılar hissetmez, öğrencilerine kendini rahat ifade edebilir.” cümlesi ile ifade edilmiştir. 

Bunların yanı sıra devlet okullarında çalışma öğretmen adayları tarafından “eğlenceli” olarak 

görülmektedir. Öğretmen adayları devlet okulunda çalışmayı “Devlet okullarında çalışmak daha çok 

eğlencelidir her sınıf ve seviyede farklı bir öğrenciyi görür, ders süreçlerini bu öğrencilerin 

düzeylerine ve tercihlerine göre yapabiliriz ve dersi bir eğlenceye dönüştürebiliriz.” cümleleri ile 

eğlenceli olarak belirtmişlerdir. Öğretmen adayları tarafından devlet okullarında çalışmaya yönelik son 

olumlu kod ise “emeklerinin karşılığını alma” kodudur. Öğretmen adayları devlet okullarında 

çalıştıklarında maddi veya manevi emeklerinin karşılığını alacaklarını düşünmektedirler. Bir öğretmen 

adayı bu koda yönelik “Bir devlet okulunda çalışmak elbette ki daha iyidir çünkü emeklerimin 

karşılığını daha iyi alabilirim ve daha iyi yaşayabilirim.” şeklinde bir ifade kullanmıştır. 

Tablo 2 kontrol edildiğinde, öğretmen adaylarının devlet okullarında çalışmaya yönelik olumlu 

algılarının çoğunlukta olmasının yanı sıra devlet okulunda çalışmaya yönelik olumsuz yargıları da 

bulunduğu görülmektedir. Öğretmen adaylarının devlet okullarında çalışmaya yönelik olumsuz algıları 

toplamda altı kod ve 27 alt koddan oluşmaktadır. Bu kodlar; sınırlarının olması (9), sıradan olması (6), 

kölelik (4), yorucu olması (3) ve emeğin karşılıksız kalması (3) olarak sıralanmaktadır. Öğretmen 

adaylarının devlet okulunda çalışmaya yönelik en çok ifade edilen olumsuz algısı devlet okullarında 

çalışmamın belirli “sınırlarının olması” ve bu sınırlar dışına çıkılamamasıdır. Örneğin bir öğretmen 

adayı buna yönelik algısını “… bu yüzden zordur ve belirli sınırlar içerisindesinizdir çünkü müfredat 

ne istiyorsa onu öğretmek zorunda kalırsınız ama doğru ama yanlış…” şeklinde ifade etmektedir. 

Öğretmen adaylarının devlet okullarında çalışmaya yönelik olumsuzluk olarak gördüğü bir diğer 

durum ise devlet okulunda görev yapmanın “sıradan” olarak görülmesidir. Araştırmaya katılan bazı 

öğretmen adaylarına göre devlet okulunda çalışmak sıradan ve aynı görevlerin tekrarı olarak görülmüş 

ve bir öğretmen adayı tarafından “Bir devlet okulunda çalışmak sıradan ve oldukça düzdür. Çünkü bir 

devlet memuru olarak çalışırsın ve başka şeyler yapman imkansıza yakındır.” olarak ifade edilmiştir. 
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Devlet okullarında çalışmanın olumsuz yönüne ilişkin bir diğer önemli algı ise devlet okulunda 

çalışmanın öğretmen adayları tarafından “kölelik” olarak görülmesidir. Bir öğretmen adayı bunu 

“Köleliğin alt basamağıdır. Devlet okulunda çalışmak da özel okuldan farklı değildir. Çünkü 

okullarda yetersiz öğretmen sayısı ve buna karşılık fazla öğrenci sayısı öğretmenlerin sırtında ağır bir 

yük gibidir.” cümleleri ile ifade etmiştir. Devlet okullarında çalışmak ayrıca öğretmen adayları 

tarafından “yorucu” olarak görülmektedir. Öğretmen adayları her ne kadar özel okula 

kıyaslanamayacak kadar olsa da devlet okulunda çalışmanın onlar için yorucu olduğunu 

düşünmektedirler. Bir öğretmen adayı bu kodu “Her ne kadar keyifli olsa da aslında biraz yorucudur. 

Çok fazla sorumluluk gerektirir.” olarak açıklamıştır. Son olarak öğretmen adayları devlet okullarında 

çalışarak “emeklerinin karşılığını alamama” algısına sahiplerdir. Bu kod bir öğretmen adayı tarafından 

“Değer görmemek olarak tanımlanabilir çünkü özellikle devlet okullarında verilen emeğin değeri ve 

karşılığı çok düşüktür.” şeklinde ifade etmiştir.  

Özel okullarda çalışmaya yönelik algılar öğretmen adaylarına yöneltilen ikinci sorunun cevabını ve 

araştırmanın diğer kategorisini oluşturmaktadır. Öğretmen adaylarının özel okullarda çalışmaya 

yönelik temaları ise olumlu ve olumsuz algılarıdır. Öğretmen adaylarının özel okullarda çalışmaya 

yönelik olumlu algıları dört kod ve 28 alt koddan oluşmaktadır. Olumsuz algılar ise dokuz kod ve 102 

alt kod içermektedir. Dolayısıyla bu kategori toplamda 130 alt koddan oluşmaktadır.  Öğretmen 

adaylarının özel okullarda çalışmaya yönelik algıları Tablo 3’te kısaca özetlenmiştir.  

 Tablo 3 Öğretmen Adaylarının Özel Okullarda Çalışmaya Yönelik Algıları 

Olumlu algılar f Olumsuz algılar f 

Özgür çalışma alanı 9 Kölelik 27 

Rahat çalışma imkânı 8 Güvensiz çalışma 13 

Kariyer olanağı 7 Emeğin karşılığını alamama 13 

Seçenek olma 4 Eğitimin satın alınması 12 

    İş yükünün fazlalığı 9 

    Belirsizlik  9 

    Yorucu  8 

    Değersiz hissetme 7 

    Çalışma saatlerinin fazlalığı  4 

Toplam 28   102 

 

Tablo 3 incelendiğinde öğretmen adaylarının özel okullarda çalışmaya yönelik olumlu algıları teması 

28 alt kod ve dört koddan oluşmaktadır. Öğretmen adaylarının özel okullarında çalışmaya yönelik 

olumlu algıları; özgür çalışma alanı (9), rahat çalışma ortamı (8), kariyer imkânı (7) ve seçenek olma 

(4) olarak sıralanmıştır. Öğretmen adaylarının özel okullarda çalışmaya yönelik düşüncelerinin en 

fazla tekrar edeni “özgür çalışma alanı” olanı görülmesidir. Öğretmen adayları özel okullarda 

çalışmanın kendilerine özgür bir çalışma alanı sağlayacağını düşünmektedirler. Örneğin bu kod 

“…bence özgürlüktür, sınıftaki bulunan öğrencilerin aileleri ve okul size her türlü imkânı sağlayabilir 

ve ekstra materyaller kullanılır rahat bir şekilde.” cümlesi ile ifade edilmiştir. Özel okullarda 

çalışmaya yönelik bir diğer olumlu kod olan “rahat çalışma ortamı” sağlaması da ikinci en çok tekrar 

eden kod olmuştur. Bu kod öğretmen adayı tarafından “… şartları devlet okuluna göre daha rahattır 

çünkü özel okulda bir öğretmen olarak devlet okulundan daha fazla imkân size sunulur öğrenme 
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ortamı için …” ile ifade edilmiştir.  Bir diğer olumlu kod ise özel okullarda çalışmanın “kariyer 

imkânı” olarak görülmesidir. Bu kod “Daha iyidir ama kendi kurumunu kurarsan kendi işinin patronu 

olursun hatta doğru seçimler yaparsan buradan ilerleyebilirsin.” şeklinde belirtilmiştir. Özel 

okullarda çalışmaya yönelik son olumlu kod öğretmen adayları tarafından özel okullarda çalışmanın 

“seçenek” olarak görülmesidir. Öğretmen adaylarına göre özel okullarda çalışmak kariyer ve çalışma 

imkânı olarak ikinci bir seçenek olarak görülmektedir. Bir öğretmen adayı bu kodu “Özel sektör 

devlete atanamadığında 2. seçenek gibi bir konumda bana göre çünkü eğer atanamazsak yine bir iş 

imkânı bulabiliriz çalışmak için.” cümlesi ile ifade etmişlerdir.  

Olumlu kodların yanı sıra özel okullarda çalışmak çoğunlukla öğretmen adayları tarafından olumsuz 

olarak algılanmaktadır. Tablo 3 incelendiğinde, öğretmen adaylarının özel okullarda çalışmaya yönelik 

olumsuz algıları; kölelik (27), güvensizlik (13), emeğinin karşılığını alamama (13), eğitimin satın 

alınması (12), iş yükü (9), belirsizlik (9), yorucu (9), değersiz hissettirme (7) ve çalışma saatlerinin 

fazlalığı (4) olmak üzere sekiz kod ve 102 alt koddan oluşmaktadır. Özel okullara yönelik kategorinin 

olumsuz algılar temasında öğretmen adaylarının en çok ifade ettiği kod özel okullarda çalışmanın 

“kölelik” olarak görülmesidir. Birçok öğretmen adayı özel okulda çalışmayı gerek çalışma şartları 

gerek ödenen ücret gerekse çalışma saati açısından kölelik olarak gördüklerini belirtmişlerdir. Bir 

öğretmen adayı “… Bence özel okulda çalışmak köleliktir çünkü bir ticaret haneye çalışmak gibidir. 

Her anlamda sömürülmeye açıktır.” şeklinde düşüncesini ifade etmiştir.  Öğretmen adaylarının özel 

okullarda çalışmaya yönelik olumsuzluk olarak gördüğü bir diğer durum ise özel okulların “güvensiz” 

bir çalışma ortamı olmasıdır. Bu kod için öğretmen adayları özellikle iş ve maaş güvencelerinin 

olmadığı düşündüklerini ifade etmişlerdir. Örneğin bu kod için bir öğretmen adayı “Bence özel okulda 

çalışmak oldukça sıkıntılıdır çünkü her an işsiz kalabilirsin ve kendi çabanla ayakta kalırsın ne zaman 

işsiz kalacağın belli değildir.” şeklinde görüşünü paylaşmıştır. 

Öğretmen adaylarının olumsuz algılarını ortaya çıkaran bir diğer kod ise özel okullarda çalışmanın 

“emeğinin karşılığını alamama” olarak görülmesidir. Öğretmen adayları özel okullarda çalışarak 

verdikleri emek ve çalışmanın karşılığını alamayacaklarını düşünmektedirler. Bir öğretmen adayı bu 

koda yönelik görüşünü “Bence özel okulda çalışmak devlet okuluna göre oldukça kötüdür çünkü 

yaptığınız işlerin karşılığı maddi anlamda karşılık bulmuyor.” şeklinde vurgulamıştır. Özel okullarda 

çalışmak ayrıca öğretmen adayları tarafından “eğitimin satın alınması” olarak düşünülmektedir. 

Öğretmen adayları özellikle veli ve öğrencilerin, ücret karşılığında hizmet almalarına istinaden, 

eğitimi satın aldıkları düşüncesinin olacağını düşündüklerini ifade etmişlerdir. Bir öğretmen adayı 

tarafından bu kod “Özel tam anlamıyla çok zor. Beklenti çok yüksek. Veli sırf para verdim diye her 

şeye karışıyor. Çocuğun performansının yükseltilmesine sadece öğretmen değil veli ve öğrenci eş 

güdümü de gereklidir.” cümleleri ile ifade edilmiştir. Olumsuz diğer bir kod da özel okullarda 

çalışmanın öğretmen adayları tarafından “fazla iş yükü” olarak düşünülmesidir. Bu kod “Bence özel 

okulda çalışmak zor şartlardadır çünkü yeni gelen öğretmenlerin iş yükünü arttırıyorlar ve biraz 

ötekileştirme mevcut...” cümlesi ile bir öğretmen adayı tarafından ifade edilmiştir.   

Özel okullarda çalışmaya yönelik bir diğer olumsuz kod ise özel okullarda çalışmanın öğretmen 

adayları tarafından “belirsizlik” olarak görülmesidir. Gerek maaşın düzenli olmaması gerekse ne 

zaman işten çıkarılacaklarının belli olmaması özel okullarda çalışmanın öğretmen adayları tarafından 

olumsuz olarak algılanmasına yol açmaktadır. Bu kod “Özel okulda çalışmayı buzun üstünde yürümek 

olarak ifade edebilirim çünkü her an işin son bulabilir veya paran yatmayabilir bir belirsizlik hâkim 

sürekli çok fazla mobbing uyguladıklarını düşünüyorum.” ile bir öğretmen adayı tarafından 

belirtilmiştir. Aynı şekilde özel okullarda çalışmak, öğretmen adayları tarafından “yorucu” olarak 

görülmektedir. Öğretmen adayları özel okullarda iş saatlerinin ve iş yükünün çok olduğunu 

düşünmektedirler. Bu kod “Çok yorucu ve zamanın tümünü harcadığın bir yerdir. Çünkü saatleri belli 

değildir belli olsa bile günde 12 saat çalışıyorsun.” şeklinde ifade edilmiştir. Aslında tüm bu olumsuz 

algılara bağlı olarak özel okullarda çalışmak öğretmen adayları tarafından “değersiz hissetme” 

duygusunun hâkim olduğu bir yer olarak görülmektedir. Bir öğretmen adayı bu kod için “Sorun çünkü 

orada kendini daha çok personel gibi hissederim değerli bir meslek yapmıyormuşum gibi.” cümlesi ile 

özel okulun kendisi için değerli ve ait hissedebileceği bir çalışma ortamı olmayacağını açıklamıştır. 

Son olumsuz kod ise özel okullarda çalışmanın “çalışma saatlerinin fazlalığı” olarak görülmesidir. Bu 

kod için bir öğretmen adayı “Fazlasıyla haksızlık yapılan yerlerdir çünkü sabah 8 akşam akşam 6 
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çalışırsın ve hafta sonları da bizi çağırırlar ve kendimize ayıracak zamanımız hiç olmaz.” cümlesi ile 

fikirlerini açıklamıştır.  

Çalışmanın bulguları özetlenecek olursa temelde özel ve devlet okullarında çalışmaya yönelik iki 

kategori bağlamında olumlu ve olumsuz algılar bağlamında dört tema ortaya konulmuştur. Elde edilen 

veriler, öğretmen adaylarının hem özel okullarda hem de devlet okullarında çalışmaya yönelik olumlu 

ve olumsuz algılara sahip olduğunu vurgulamaktadır.  

Tartışma ve Sonuç 

Çalışmanın sonuçları öğreten adaylarının devlet okullarında ve özel okullarda çalışmaya yönelik 

algılarını ortaya koymuştur. Elde edilen verilerin analiz edilmesi ile öğretmen adaylarının devlet 

okullarında ve özel okullarda çalışmaya yönelik olumlu ve olumsuz algılarının olduğu ortaya 

çıkmıştır.  

Öğretmen adayları devlet okullarında çalışmayı çoğunlukla olumlu olarak algılasalar da devlet 

okulunda çalışmaya yönelik olumsuz algıları da bulunmaktadır. Öğretmen adayları devlet okulunda 

çalışmanın olumlu yönlerinin güvenilir, garantici ve sistematik olduğunu ifade ederken olumsuz 

yönlerinin oldukça sınırları olan, yorucu ve emeğin karşılık bulmadığı bir çalışma alanı olduğunu ifade 

etmişlerdir. Çalışmanın sonuçlarının alanyazında bu bağlamda yapılan benzer çalışmalar ile paralel 

olduğu görülmektedir. Örneğin öğretmenlerin devlet okullarında çalışmaya yönelik iş doyumu üzerine 

yapılan bir araştırmada; devlet okullarında çalışmanın özellikle güvenli iş ortamı, rahat ve düzenli bir 

çalışma alanı olarak görüldüğü belirtilmiştir. İfade edilen sebeplerden dolayı kıyaslandığında özel 

okullar ve devlet okullarındaki öğretmenlerden devlet okulunda çalışan öğretmenlerin iş doyumu ve 

mesleğini yapma bakımından daha iyi durumda oldukları vurgulanmıştır (Taşdan ve Tiryaki, 2008). 

Çalışmanın sonuçları devlet okullarında çalışmanın öğretmen adayları tarafından olumsuz yönlerinin 

algılandığını da ortaya koymuştur. Bu tema için ortaya çıkan kodlar incelendiğinde, devlet okulunda 

çalışmanın öğretmen adayları tarafından daha sınırları olan ve sıradan bir çalışma ortamı olarak 

görüldüğü vurgulanmıştır. Çalışmanın bu sonuçları Memduhoğlu (2008) tarafından gerçekleştirilen 

araştırma sonuçlarını destekler niteliktedir. Memduhoğlu (2008) devlet okulunda çalışan 

öğretmenlerin, sürekli denetlemeye tabi olmalarından dolayı öğretim programı dışına çıkamamalarını 

ve tek düze ders işlemek zorunda kalmalarınını devlet okullarında çalışmanın olumsuz yönleri olarak 

ifade ettiklerini belirtmiştir.  

Ayrıca araştırmanın sonuçları özel okullarda çalışmaya yönelik öğretmen adaylarının devlet 

okullarında olduğu gibi olumlu ve olumsuz yönlerinin bulunduğunu ifade etmişlerdir. Özel okullarda 

çalışmak öğretmen adayları tarafından çoğunlukla olumsuz olarak algılansa da olumlu yönlerinin 

olduğunu düşündüklerini de belirtmişlerdir. Çalışmanın özel okullarda çalışmaya yönelik sonuçları 

özellikle Çimen ve Karadağ (2018) tarafından yapılan çalışma sonuçları ile benzer nitelikler 

taşımaktadır. Öğretmen adaylarının özel okullarda çalışmanın iş yükü, çalışma şartları ve iş 

güvencesizliğine yönelik olumsuz algıları oldukça yüksektir. Bu kurumlarda çalışan öğretmenler de 

düzenli ve güvenceli olmayan iş ortamı nedeniyle stresli olduklarını belirtmişlerdir. Bu tema 

bağlamında, alanda özel okulda çalışan öğretmenler belirtilen çalışmada öğretmen adayları ile benzer 

görüşlerde bulunmuşlardır.  

Çalışmanın son teması olarak ifade edilen öğretmen adayları tarafından vurgulanan olumlu algı ise 

özellikle rahat, özgür ve imkanları fazla eğitim ortam ve olanaklarının özel okullarda sunuluyor 

olmasıdır. Bu bağlamda, Ünsal ve Çetin (2019) özel ve devlet okullarında çalışan öğretmenlerle 

gerçekleştirdikleri çalışmada özel okuldaki öğretmenlerin daha fazla kaynak kitap, teknolojik imkân 

ve çeşitlilik bakımından ulaşılabilir olduğunu ortaya koymuştur. İncelenen alanyazında ve bu 

çalışmanın sonuçlarında, birbirine paralel olarak, özel okulların öğretmen ve öğrencilere pek çok 

bakımdan devlet okullarına kıyasla eğitim ve öğretim programının uygulanması için daha fazla 

teknolojik veya fiziki imkân ve olanak sunduğu yönünde görüşlerin paylaşıldığı görülmektedir. 

Özetlenecek olursa, öğretmen adaylarıyla,  bu adayların devlet okullarında ve özel okullarda çalışmaya 

yönelik algılarını ortaya koymak adına gerçekleştirilmiş olan bu çalışma, alanyazında belirtilen 

okullarda çalışmış veya halen çalışmakta olan öğretmenlerle gerçekleştirilen çalışma sonuçlarıyla 

benzer  ve onlara paralel sonuçlar ortaya koymaktadır. 
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Öneriler  

Çalışmanın sonuçları öğretmen adaylarının devlet okullarına ve özel okullara yönelik algılarını ortaya 

koymuştur. Bu bağlamda araştırmacılara, öğretmen eğitimi sürecini yönetenlere ve politika yapıcılara 

bazı öneriler sunulmuştur. 

Araştırmacılara yönelik: 

• İlk olarak bu çalışma bir eğitim fakültesinde öğrenim görmekte olan 121 öğretmen adayı ile 

gerçekleştirilmesi nedeni ile elde edilen veriler sınırlıdır. Bu bağlamda çalışma yapacak olan 

araştırmacılar daha fazla katılımcı grubu ile ve birden fazla üniversitenin eğitim fakültesinde 

öğrenim gören öğretmen adaylarını çalışmaya dahil edebilirler.  

• Bu çalışmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak elde edilmiştir. 

Araştırma sonuçlarının daha genellenebilir olması adına bir ölçeğinde kullanıldığı karma 

desen araştırmaları daha büyük bir örneklem grubu ile yürütülebilir.  

Öğretmen eğitimi sürecine yönelik: 

• Öğretmen adaylarının öğretmen eğitimi sürecinde hem devlet okullarında hem de özel 

okullarda staj ve uygulama yapma imkânı sağlanmalıdır. Böylece öğretmen adayları mezun 

olduklarında her iki kurum içinde çalışma şartlarını, iş yükünü ve çalışma alanını 

deneyimlemiş olabilmelidirler.  

Politika yapıcılarına yönelik: 

• Özel okullar ve devlet okulları çalışma koşulları bakımından iyileştirilmeli, 

• Özellikle özel okullarda çalışan öğretmenlerin hakları ve çalışma koşulları devlet güvencesine 

alınmalı, 

• Devlet okullarının çalışma koşulları ve imkânı iyileştirilmelidir. 
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Çizelgeleme problemleri mevcut kaynakların belirli bir zaman dilimindeki görevlere optimal şekilde 

atanmasının gerçekleştirildiği problem türüdür. Zaman çizelgeleme belirlenmiş olan kısıtlar altında 

sınırlı kaynakların bir zaman dilimi içerisinde gerçekleştirilmesi gereken görevlere atanmasıdır. 

Zaman çizelgeleme problemleri, otobüs çizelgeleme, hemşire çizelgeleme, vardiya çizelgeleme, nöbet 

çizelgeleme, sınav/ders programı çizelgeleme gibi çok farklı alanlarda uygulanmaktadır.  

Üniversitelerde ve eğitim kurumlarında karşımıza çıkan eğitimsel zaman çizelgeleme problemi ise 

ders ve sınav programlarının hazırlanması, sınavlara gözetmen atanması problemi şeklinde 

uygulanmaktadır. Ders programı çizelgeleme problemi dersler ile dersleri veren öğretim 

elemanlarının, dersler, sınıflar ve öğretim üyeleri ile ilgili kısıtlamalar dikkate alınarak uygun ders 

programının oluşturulduğu bir çizelgeleme problemidir. Ders programlarının oluşturulması 

üniversiteler için hem yorucu hem de uzun zaman gerektiren bir faaliyettir. Bu çalışmada da bir devlet 

üniversitesinin meslek yüksekokulunda bir dönemde verilen derslere ilişkin ders programının 

oluşturulması amaçlanmıştır. Çalışmada ilk olarak 1960’lardan beri araştırmacılar için dikkat çeken bir 

konu olan ders programı çizelgeleme problemi hakkında yapılan literatür çalışmasına yer verilmiştir. 

Sonrasında ise yüksekokulda verilen dersler için hazırlanacak ders programında gerekli varsayımlar ve 

kısıtlamalar tanımlanmıştır. Bu varsayımlar ve kısıtlamalar dikkate alınarak, 14 öğretim elemanı 

tarafından okuldaki öğrencilere verilen 16 ders için programın oluşturulması amacıyla 0-1 tam sayılı 

bir matematiksel model geliştirilmiştir. Çalışmada öğretim elemanlarının ders vermek istedikleri 

günler öğretim elemanlarına sorulmuş ve amaç fonksiyonunda ders günleri ile ilgili ağırlıklar 

tanımlanmıştır. Oluşturulan matematiksel modelde öğretim üyelerinin taleplerinin maksimize edilmesi 

amaçlanmıştır. Belirlenen varsayımlar altında oluşturulan matematiksel model GAMS programına 

kodlanmış ve CPLEX Solver kullanılarak matematiksel model çözülmüştür. Modelin çözülmesiyle 

elde edilen sonuçlar kullanılarak okulda verilen dersler için oluşturulan yeni ders programı çalışmanın 

son bölümünde sunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Ders Programı Çizelgeleme, Matematiksel Modelleme, Tam Sayılı 

Programlama. 
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Scheduling problems are the type of problem in which the available resources are optimally assigned 

to tasks in a certain time period. The assignment of scarce resources to tasks that must be completed 

within a set amount of time and with certain limitations is known as time scheduling. Time scheduling 

problems are applied in many different areas such as bus scheduling, nurse scheduling, shift 

scheduling, exam/course scheduling. The educational scheduling problem, which we encounter in 

universities and educational institutions, is applied as the problem of preparing course and exam 

schedules and assigning supervisors to the exams. The course scheduling problem is a scheduling 

problem in which the appropriate course is created by taking into account the constraints of the 

academicians, courses and classes. Creating course schedules is a tiring and time-consuming activity 

for universities. In this study, it is aimed to create a syllabus for the courses given in a semester in a 

vocational school of a state university. In the study, firstly, the literature study on the course 

scheduling problem, which has been a remarkable issue for researchers since the 1960s, is included. 

Afterwards, the necessary assumptions and constraints were defined in the curriculum to be prepared 

for the courses given at the university. Considering these assumptions and constraints, 0-1 integer 

programming mathematical model was developed in order to create the program for 16 lessons given 

to the students in the school by 14 academicians. In the study, the days that the instructors want to 

teach were asked to the instructors and the weights related to the lesson days were defined in the 

objective function.  In the mathematical model created, it is aimed to maximize the demands of the 

academicians. The mathematical model created under the determined assumptions was coded into the 

GAMS program and the mathematical model was solved using CPLEX Solver. Using the results 

obtained by solving the model, the new syllabus created for the lessons given at the school is presented 

in the last part of the study.  

Keywords: Course Scheduling, Mathematical Modeling, Integer Programming. 

 

1. GİRİŞ 

Çizelgeleme, belirlenen hedeflere ulaşmak için kıt kaynakların optimal şekilde görevlere/ kişilere 

atanmasıdır. Çizelgeleme ile belirli zaman dilimi içinde gerçekleştirilmesi gereken işlerin kimler 

tarafından hangi sıralama ile yapılacağı açık bir şekilde gösterilmektedir (Baker, 1974). Çizelgeleme 

problemleri, üretim ve hizmet sektörlerinde sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Etkin bir çizelgeleme ile 

işlerin daha az kaynak kullanılarak daha kısa sürede tamamlanabilmesi sağlanabilmektedir (Altunay ve 

Eren, 2017). Haftalık veya günlük olarak yapılması gerek işlerin planlanması problemi ise literatürde 

zaman çizelgeleme problemleri olarak adlandırılmaktadır. Belirlenen kısıtlar altında gerçekleştirilmesi 

gereken hedeflerin, verilen kaynaklar ile uygun görev ve zaman dilimlerine atanması problemi, zaman 

çizelgeleme problemi olarak tanımlanmaktadır. Otobüs çizelgeleme, ders programı/ sınav programı 

çizelgeleme, vardiya çizelgeleme, nöbet çizelgeleme, hemşire çizelgeleme  

vb. gerçek hayatta karşılaşılan zaman çizelgeleme problemlerine örnek olarak verilebilir.  

Zaman çizelgeleme problemleri birçok alanda karşımıza çıkmasına rağmen yaygın olarak eğitim 

kurumlarında ders programlarının ve sınav programlarının oluşturulmasında kullanılmaktadır. Eğitim 

kurumlarında ders ve sınav programlarının oluşturulduğu bu problem türü ise literatürde eğitimsel 

zaman çizelgeleme problemi (EZÇP) olarak bilinmektedir. Eğitim kurumlarında ve üniversitelerde 

ders programlarının oluşturulması zaman alıcı ve zorlu bir çalışmayı gerektirmektedir. Bu yüzden 

programların el ile oluşturulması, burada çalışan personelin hem stres altında çalışmasına hem de uzun 

süre bu iş ile uğraşmasına neden olmaktadır (Demir ve Çelik, 2016). Literatürde ilk kez Carter 

tarafından incelenen ders programı çizelgeleme problemi öğretim elemanları, dersler ve sınıflar gibi 

sınırlı kaynakların belirlenmiş kısıtlar ile zaman çizelgesine uygun bir şekilde atanması olarak 

tanımlanabilir. Ders çizelgeleme problemlerinde öğretim elemanlarının zaman/gün öncelikleri, 

girebilecekleri dersler, sınıf kapasiteleri, öğrencilerin derslerinin çakışması gibi kısıtlara dikkat 

edilmesi gerekmektedir (Tükenmez ve Buruk Şahin, 2022).  Ders programının çizelgelenmesinde 

dikkatte alınan kısıtlar bölümler ve üniversiteler için farklılık göstermektedir. Bu yüzden üniversitenin 

veya bölümün ders programlarının hazırlanmasında dikkate aldığı kısıtlar belirlenerek bölümler için 

uygun modellerin oluşturulması gerekmektedir.  
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Bu çalışmada, bir devlet üniversitesinin meslek yüksekokulunun ders programını belirlemek için bir 

matematiksel model oluşturulmuştur. Çalışmada 14 öğretim elemanının vermiş olduğu 16 derse ilişkin 

ders programı, öğretim elemanlarının tercihlerini maksimize edecek şekilde belirlenmeye çalışılmıştır. 

Ders programının oluşturulmasında dikkate alınan kısıtlamalar kullanılarak 0-1 tam sayılı bir 

matematiksel programlama modeli geliştirilmiştir. Geliştirilen model GAMS 24.3.1 programına 

kodlanmış ve CPLEX Solver yardımıyla model çözülmüştür. Çözüm sonucunda elde edilen veriler ile 

oluşturulan ders programı çalışmada sunulmuştur.  

Çalışmada ilk olarak EZÇP’ne ilişkin literatür taramasına yer verilmiştir. Çalışmanın üçüncü 

bölümünde ders programı çizelgeleme problemi için tanımlanan varsayımlar ile kısıtlamalar belirtilmiş 

ve varsayımlar ile kısıtlamalar dikkate alınarak oluşturulan matematiksel model sunulmuştur. 

Çalışmanın son bölümünde ise geliştirilen modelin çözülmesiyle elde edilen sonuçlar değerlendirilmiş 

ve sonuçlar ile oluşturulan ders programı sunulmuştur.  

 

2. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI 

EÇZP, literatürde farklı kısıtlar ve farklı modeller kullanılarak sıklıkla çalışılmış bir konudur. Modelde 

farklı kısıtların dikkate alınması, öğretim elemanı, ders sayısı miktarının artması ile problem karmaşık 

hale dönüşmektedir. Bu yüzden literatürde kesin çözüm yöntemlerinin yanında modelin çözümünde 

sezgisel ve metasezgisel yöntemlerin de kullanıldığı görülmektedir. Bu bölümde EÇZP konusunda 

yapılan çalışmalar ile ilgili literatür taramasına yer verilmiştir.  

Akkoyunlu (1973), üniversitede bir bölüme ait ders programının oluşturulması için bir matematiksel 

model önerisinde bulunmuştur. Araştırmacı oluşturduğu matematiksel modelde derslik boyutunu göz 

ardı etmiştir (Akkoyunlu, 1973). Harwood ve Lawless (1975) ise öğretim üyelerinin memnuniyetini 

dikkate alarak amaç programlama ile karışık tam sayılı programlamaya dayanan bir matematiksel 

model geliştirmişlerdir. Shih ve Sullivan (1977) ise çok dönemli ders programı için, ders ve zaman 

dilimi tercihini dikkate alan 0-1 tam sayılı programlama modeli geliştirmişlerdir. Tripathy (1980) ise 

ders programı çizelgeleme problemini çözebilmek için Lagrange gevşetmesi tekniğini kullanmıştır. 

Altunay ve Eren (2017), 1973 yılından beri ders çizelgeleme problemi kapsamında yapılan 

çalışmaların, yaptıkları literatür taramasında ayrıntılı bir şekilde incelemişlerdir. Bu çalışmada, ders 

programı çizelgeleme problemi konusunda yapılan yayınların matematiksel modelleme üzerine 

olduğu, modellerin çözümünde ise kesin çözüm bulan algoritmalar ile sezgisel ve metasezgisel 

algoritmaların kullanıldığı belirtilmiştir. Lindahl vd. (2018), ders çizelgeleme problemini operasyonel, 

taktik ve stratejik seviyede dikkate alarak çok amaçlı programlama ile modellemişlerdir. Song vd. 

(2018), ders çizelgeleme probleminin çözümü için açgözlü sezgisel ile tavlama benzetimi yöntemlerini 

birleştiren hibrit bir algoritma kullanmışlardır. Babaei vd. (2019) ise çalışmalarında ders programını 

çizelgelemek için, kaynak kullanımını azaltırken öğretim elemanı memnuniyetini artıran bulanık bir 

model önerisinde bulunmuşlardır. Yasari vd. (2019), derslerin çizelgelenmesinde öğretim elemanları 

ile öğrencilerin memnuniyetini artırmayı amaçlayan ve ders kaydı sonrasında silinen derslerin de 

dikkate alındığı iki aşamalı stokastik programlama modeli geliştirmişlerdir. Lindahl vd. (2019) ise 

değişen ders programlarının öğretim elemanları ile öğrenciler üzerindeki etkisini minimuma indirecek 

iki aşamalı bir model önerisinde bulunmuştur. Sancar vd. (2019), sınav çizelgeleme programını, 

sınavların zorluk derecelerini de dikkate alacak şekilde modellemişlerdir. Ceylan vd. (2019), sınavlara 

gözetmen olarak görevlendirilecek öğretim elemanlarının atanması ve sınav programlarının 

oluşturulabilmesi için hedef programlama modeli geliştirmiştir. Al-Hawari vd. (2020), sınavın hangi 

zaman dilimine, hangi güne ve dersliğe atanacağını dikkate alan 3 aşamalı bir model önerisinde 

bulunmuşlar ve modelin çözümünde graf teorisini kullanmışlardır. Saraç vd. (2020), telafi sınavlarının 

programlanması için amaç programlama modelini kullanmıştır. Geçici ve Güler (2021), mühendislik 

fakültesindeki 9 bölümün ders programını çizelgeleyecek karma tam sayılı matematiksel modeli içinde 

barındıran bir karar destek sistemi geliştirmişlerdir. Tükenmez ve Buruk Şahin (2022) ise, istenmeyen 

derslerin çakışmasını engelleyecek ve öğretim elemanı memnuniyetini en büyükleyecek iki farklı 

model önerisinde bulunmuş ve bu modelleri bir devlet üniversitesine uygulayarak test etmiştir. Yurtsal 

ve Kaynar (2022), öğretim elemanları, öğrenciler ve fakülte çalışanlarının memnuniyetini dikkate 
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alacak şekilde ders programlarını oluşturacak bir model geliştirmişler ve modelin çözümünde genetik 

algoritmayı kullanmışlardır.  

 

3. YÖNTEM 

Ders programı çizelgeleme problemi okullarda, diğer eğitim kurumlarında oldukça sık karşılaşılan bir 

problemdir. Birbirinden farklı koşullar altında düzenlenmesi gereken probleminde amaç uygun 

öğretmenleri uygun saatlerde uygun derslere atamaktır. Ders programları oluşturulurken amaç öğretim 

elemanlarının, öğrencilerin ve çalışanların memnuniyetinin en üst seviyede tutulmasıdır. Ders 

programlarının planlanmasında programı etkileyen birçok faktör olabilir. Dersliklerin birden fazla ders 

için kullanılabilmesi, öğrencilerin ortak ya da ayrı aldıkları dersler, öğretmenin uygun olmadığı günler 

gibi çeşitli kısıtlamalar programı şekillendirecektir.  

Bu çalışmada bir devlet üniversitesinde bulunan meslek yüksekokulunda okuyan öğrencilerin aldıkları 

dersler ile alakalı ders programları oluşturulmaktadır. İki sınıftan oluşan okulda 14 öğretim elemanı ve 

16 farklı ders bulunmaktadır. Öğretim elemanlarının girdikleri dersler farklılık göstermektedir. 

Çalışmada öğretim elemanlarının tercihlerini maksimize etmeye yönelik bir model kurulmuştur.  

Okulda haftanın 5 günü; öğlene kadar 4, öğleden sonra 3 olmak üzere günde 7 saat ders yapılmaktadır. 

Her ders ve sınıf için ayrı derslik bulunmaktadır. Bu yüzden derslik için ayrı bir indis kullanılmamış 

ve derslikler için herhangi bir kısıt oluşturulmamıştır. Ders programını oluşturmadan önce öğretim 

elemanlarına haftanın hangi günlerinde derse girmek istediklerine dair 3 tercih sorulmuştur. En çok 

istenilen güne 3 olmak üzere, daha sonra 2 ve 1 değerleri verilmiştir. Tercih matrisi, karar değişkeni ile 

çarpılarak öğretim görevlilerinin istedikleri gün derse girmelerini maksimize etmeye yönelik 

oluşturulmuş ve amaç fonksiyonunda bu değerler dikkate alınmıştır. Oluşturulan modelde öğretim 

elemanlarının memnuniyetinin maksimize edilmesi amaçlanmıştır.  

 

3.1. Matematiksel Model 

Bu çalışmada bir meslek yüksek okulunda bir dönemde okutulan dersler ile ilgili ders programının 

oluşturulması amaçlanmıştır. Bu programın yapılabilmesi için belirlenen kısıtlar altında programı 

oluşturacak bir matematiksel model geliştirilmiştir. Modelin daha kolay anlaşılabilmesi için ilk olarak 

kullanılan indisler, parametreler ve değişkenler tanımlanmıştır.  

Modelin indisleri Tablo 1'de tanımlanmaktadır. 

Tablo 1. Modelin indis ve kümeleri 

 İndis Tanım Kümesi 

Öğretim üyesi i A=  

Ders j C=  

Gün l D=  

Ders saati m T=  
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Tablo 2'de modelde kullanılan parametrelerin açıklamaları bulunmaktadır. 

Tablo 2. Modeldeki parametrelerin gösterimleri 

Parametre Tanımı 

aji j. dersin i. öğretim elemanı tarafından verilip verilemediğini 

gösteren matris. 

ril Öğretim elemanlarının ders vermek için tercih ettikleri 

günleri gösteren matris. 

 

xijlm: i. öğretim elemanının j. dersi, l. gün, m. saatte verip vermediğini gösteren karar değişkeni 

 

Xijlm {
1,            𝑖. öğ𝑟𝑒𝑡𝑖𝑚 ü𝑦𝑒𝑠𝑖, 𝑗. 𝑑𝑒𝑟𝑠, 𝑙. 𝑔ü𝑛, 𝑚. 𝑠𝑎𝑎𝑡 𝑑𝑒𝑟𝑠 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑟𝑠𝑒      
0,                                                                           𝑑𝑖ğ𝑒𝑟 𝑑𝑢𝑟𝑢𝑚𝑙𝑎𝑟𝑑𝑎       

 

Yukarıda tanımlanan parametre ve değişkenler kullanılarak oluşturulan matematiksel model 

aşağıda verilmiştir. 

 

Amaç Fonksiyonu: 

𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒 𝑍 = ∑ ∑ ∑ ∑ 𝑟𝑖𝑙

𝑚∈𝑇𝑙∈𝐷𝑗∈𝐶𝑖∈𝐴

. 𝑥𝑖𝑗𝑙𝑚                                                   (1) 

Kısıtlar: 

∑ 𝑋𝑖𝑗𝑙𝑚

𝑖∈𝐶

≤ 1                                                   ∀ 𝑖 ∈ 𝐴, 𝑙 ∈ 𝐷, 𝑚 ∈ 𝑇                 (2) 

∑ ∑ 𝑋𝑖𝑗𝑙𝑚 ≤ 1                                                ∀ 𝑙 ∈ 𝐷, 𝑚 ∈ 𝑇                          (3)

𝑗∈𝐶𝑖∈𝐴

 

∑ ∑ ∑ 𝑋𝑖𝑗𝑙𝑚

𝑚∈𝑇𝑙∈𝐷𝑖∈𝐴

≤ 1                                                                     ∀ 𝑗 ∈ 𝐶           (4) 

𝑋𝑖𝑗𝑙𝑚 ∈ {0,1}                                                  ∀ 𝑖 ∈ 𝐴, 𝑗 ∈ 𝐶, 𝑙 ∈ 𝐷, 𝑚 ∈ 𝑇       (5) 

 

(1) numaralı eşitlik, modelin amaç fonksiyonunu ifade etmektedir. Amaç fonksiyonunda 

öğretim elemanlarının gün tercihlerine göre memnuniyetleri maksimize edilmeye 

çalışılmaktadır. (2) numaralı kısıt bir öğretim elemanının iki farklı derse atanmasını 

engellemektedir. (3) numaralı kısıt, aynı gün aynı saate birden fazla ders ve öğretim elemanı 

atanmasını engellemektedir. (4) numaralı kısıtta bir derse birden fazla öğretim elemanının 

atanması engellenmektedir. (5) numaralı kısıt ise işaret kısıtlarıdır. 

 

3.2. Hesaplamalar 

Bu bölümde ders programı çizelgeleme problemi için geliştirilen 0-1 tam sayılı doğrusal programlama 

modeli kullanılarak bir yüksekokulun ders programının oluşturulmasında test edilmiştir. Öğretim 

elemanlarından derse girmek istedikleri gün ve saatler alınmış, buna göre de amaç fonksiyonu 

katsayıları oluşturulmuştur. Ayrıca modelde öğretim elemanlarının girdikleri dersler ve ders saatleri 

tanımlanmıştır. Bu veriler kullanılarak model GAMS 24.1.3 programına kodlanmış ve CPLEX Solver 
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kullanılarak model çözülmüştür. Modelin çözülmesiyle elde edilen sonuçlar kullanılarak meslek 

yüksekokulu için ders programı oluşturulmuştur. Elde edilen ders programı Tablo 3’te verilmiştir.  

Tablo 3.Öğretim elemanlarının derslere dağılımı 

Dersler/  

Öğretim Görevlisi 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 1              

2   1            

3    1           

4     1          

5       1        

6        1       

7         1      

8         1      

9          1     

10            1   

11           1    

12 1              

13   1            

14    1           

15     1          

16       1        

17        1       

18         1      

19         1      

20          1     

21            1   

22           1    

23 1              

24   1            
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25    1           

26     1          

27       1        

28        1       

29         1      

30         1      

31          1     

32           1    

33           1    

34  1             

35   1            

 

 

4. SONUÇ 

Üniversitelerin ders programlarının hazırlanması hem zaman alıcı hem de artan öğrenci sayısı ile 

beraber çözümü zorlaşan bir problem haline dönüşmüştür. Verilen dersler, öğretim elemanlarının 

talepleri, öğrencilerin beklentileri bölümden bölüme değişeceği için, her bölümde ders programlarının 

oluşturulmasında farklı bir modele ihtiyaç duyulmaktadır. Bu yüzden ders çizelgeleme problemleri 

araştırmacılar için dikkat çeken bir konu haline dönüşmektedir.  

Bu çalışmada da bir meslek yüksekokulunda verilen derslerin programlanmasına ilişkin bir 0-1 tam 

sayılı doğrusal programlama modeli geliştirilmiştir. Öğretim elemanlarına derse girmek istedikleri gün 

ve saat sorulmuş, buna göre amaç fonksiyonu katsayıları oluşturulmuştur. Geliştirilen modelde 

öğretim elemanlarının memnuniyetinin eniyilenmesi amaçlanmıştır. Geliştirilen model GAMS 

programında çözülmüş ve elde edilen sonuçlar kullanılarak ders programı oluşturulmuştur. 

Bu çalışmada derslik ile ilgili herhangi bir kısıt ve indis kullanılmamıştır. Gelecek çalışmalarda 

dersliklerin de kıt kaynak olduğu varsayılarak modele yeni değişkenler ve kısıtlar eklenebilir. Ayrıca 

çalışmada programların oluşturulmasında, öğrencilerin kaldıkları derslerin çakışmaması ile alakalı 

herhangi bir kısıt kullanılmamıştır. Gelecek çalışmalarda bu varsayım da dikkate alınarak modele yeni 

kısıtlar eklenebilir.  

 

KAYNAKLAR 

Akkoyunlu, E.A. (1973). A linear algorithm for computing the optimum university timetable, The 

Computer Journal, 16(4), 347-350. 

Al-Hawari, F., Al-Ashi, M., Abawi, F. and Alouneh, S. (2020). A Practical three-phase ILP approach 

for solving the examination timetabling problem, International Transactions in Operational Research, 

27, 924-944.  

Altunay, H. ve Eren, T. (2017). Ders programı çizelgeleme problemi için bir literatür 

taraması. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 23(1), 55-70. 



6th INTERNATIONAL EDUCATION AND INNOVATIVE SCIENCES CONGRESS 

(November 24-25, 2022 / Burdur Mehmet Akif Ersoy University 

1360 
 

Babaei, H., Karimpour, J. and Hadidi, A. (2019). Generating an optimal timetabling for multi-

departments common lecturers using hybrid fuzzy and clustering algorithms, Soft Computing, 23, 

4735-4747. 

Baker, K.R. (1974). Introduction to Sequencing and Scheduling. New York, USA, John Wiley and 

Sons. 

Ceylan, Z., Yüksel, A., Yıldız, A. ve Şimşak, B. (2019). Sınav Çizelgeleme Problemi için Hedef 

Programlama Yaklaşımı ve Bir Uygulama, Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 

12(2), 942-956. 

Demir, Y. ve Çelik, C. (2016). Müfredat Bazlı Akademik Zaman Çizelgeleme Probleminin Çözümüne 

Tam Sayılı Doğrusal Programlama Yaklaşımı. Journal of the Faculty of Engineering & Architecture 

of Gazi University, 31(1), 145-159. 

Geçici, E. ve Güler, M.G. (2021). Ders Çizelgeleme Problemi için Elektronik Tablo Tabanlı Karar 

Destek Sistemi, Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi, 9(3), 551-567. 

Harwood, G.B. and Lawless, R.W. (1975). Optimizing organizational goals in assigning faculty 

teaching schedules, Decision Sciences, 6(3), 513-524.  

Lindahl, M., Mason, A.J., Stidsen, T. And Sorensen, M. (2018). A strategic view of University 

timetabling,  European Journal of Operational Research, 266, 35-45.  

Lindahl, M., Stidsen, T. and Sørensen, M. (2019). Quality recovering of university timetables,  

European Journal of Operational Research, 276, 422-435.  

Sancar Edis, R. ve Edis, E.B. (2019). Gerçek bir sınav çizelgeleme problemi için iki aşamalı çözüm 

yaklaşımı, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 25 (1), 71-81. 

Saraç, T., Özçelik, F. ve Erdoğan, H. (2020). Mazeret/Telafi sınavı çizelgeleme problemi için bir 

hedef programlama modeli,  Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 26(1) , 203-210.  

Shih, W. and Sullivan, J.A. (1977). Dynamic course scheduling for college faculty via zero-one 

programming,  Decision Sciences, 8(4), 711-721.  

Song, T., Liu, S., Tang, X., Peng, X. and Chen, M. (2018). An iterated local search algorithm for the 

University Course Timetabling Problem, Applied Soft Computing, 68, 597-608.  

Tripathy, A. (1980). A lagrangean relaxation approach to course timetabling, Journal of Operations 

Research Society, 31(7), 599-603.  

Tükenmez, İ. ve Buruk Şahin, Y. (2022). Akademik unvan temelli tercihlere ve sapmalara dayalı ders 

çizelgeleme modeli-Endüstri mühendisliği bölümü örneği. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik 

Bilimleri Dergisi, 28(4), 547-558. 

Yasari, P., Ranjbar, M., Jamili, N. and Shaelaie, M.H. (2019). A two-stage stochastic programming 

approach for a multi-objective course timetabling problem with courses cancelation risk, Computers & 

Industrial Engineering, 130, 650-660.  

Yurtsal, A. ve Kaynar, O. (2022). Sezgisel Algoritmalar Yardımıyla Ders Programı Optimizasyonu, 

Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi, 8(1), 1-18. 

  



6th INTERNATIONAL EDUCATION AND INNOVATIVE SCIENCES CONGRESS 

(November 24-25, 2022 / Burdur Mehmet Akif Ersoy University 

1361 
 

MAP-REDUCE AND ACCESS BASED SORTING TECHNIQUES FOR BIG DATA 

ANALYTICS TO INCREASE PERFORMANCE 

 

Dr.Chandrakant Naikodi*,Nandini G R**, Pallavi K C**,Pooja Nagaraja Barki** 

 

*Associate professor and Chairman, **3rd Sem MSc(CS) 

DoS in Computer science, Davangere University. 

Davangere , Karnataka, India-577007 

 

Abstract 

Map-Reduce is one of the best models for completing a veriety of tasks on a sizable of data that were 

not feasible using more conventional methods.The Mapreducing programing model, which process 

and produces huge data set, is used to express many real-world operations.user-specified functions 

map() reduce() are used by MapReduce to carry out its functionality. A key value pair is processed by 

the earlier one, which creates a group of key-value pairs that the later one uses for merging.the run-

time system is in charge of input segmentation, scheduling and managing errors. We can enhance this 

model to accommodate access based sorting in ascending order where frequently used are occurred 

data /key-values are placed in the top for ease access, hence we can reduce the latency of data access . 

Keywords: Sort,BigData Analytics, MapReduce 

 

Introduction 

• BigData is a collection of large datasets that cannot be processed using traditional computing 

techniques.It is a broad term  for any collection of complex datasets that describes a massive 

volume of both unstructured and structured data which makes very difficult to process using 

traditional database and software techniques. 

• Here our aim is to increase the performance and to make this big data to be user friendly when 

users wants to operate or deal with it.So to achieve our aim we want to introduce the method 

“Map-Reduce and Access Based Sorting Techniques for BigData Analytics “. 

• Map-Reduce is an application programming model used by bigdata to process data in multiple 

parallel nodes.Usually,this Map-Reduce devides a task into smaller parts and assigns them to 

many devices.Then the end results will be collected in one place and integrate to form 

effective data sets. 

• Access Based Sorting Techniques :Access based technique is a  technique which sort and 

gives the priority or put the data(key-values) in top 1 place which is accessed by the user very 

frequently,this technique is used in Map-Reduce algorithm to decrease the latency and 

increase the performance    

• Here the more frequently accessed or used data will be at the top, least frequently accessed or 

used data will be in the last. For example when we go to search information in Google then in 

the suggestion list the more accessed data will be in first place and the least frequently 

accessed data will be at last. 

• We know how MapReduce algorithm  works ,it splits the problem , maps , shuffle, reduce and 

additional to this we introducing access based sorting technique, where soon after the reducing 

process in figure 1. We introduce sorting technique that sort data or key-values based on 

how frequently we used that data or access that data and it sorts the data in ascending order of 

the number of times that data is accessed or used . 

 

Shuffling Mapping  
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Literature Survey: 

SL.No Refered paper Contribution/s Limitations  Future 

enhancement  

01 Bingsheng he et 

al. 

MapReduce framework is a 

successful paradigm to 

support such data 

processing applications. 

Such difficulty is 

even more for 

complex and 

Performance Centre 

talks such as web 

data analysis. 

We propose a GPU- 

based MapReduce 

for the applications. 

02 Hagen petors et 

al. 

Many general purpose 

application require high- 

performance sorting 

algorithms were develop 

(general purpose computing 

). 

All other GPU 

sorting algorithm 

except for key-

values 

sorting,where it out 

performed by radix 

sort only. 

We have presented 

an efficient 

implementation on 

of bitonic sort for 

GPU. 

03 Ariel cart et al. The goal of this paper is to 

present to the research 

committee our experiences 

from wing the MapReduce. 

Our experiment 

show close to linear 

scalability. 

MapReduce has the 

potential to be 

applicable to more 

complex problem. 

04 Marwa elteir et 

al. 

High -level programming 

models such as MapReduce 

play an essential role in 

hiding architectural details 

of parallel computing 

platform from programs. 

MapReduce can 

cause several 

performance 

degradation on 

AMD GPUS. 

For future work,we 

plan to study the 

performance using 

more applications. 

05 Xueyan lin We can use cloud 

computing techniques with 

data mining to reach high 

capacity and high 

efficiency. 

We have studied 

association rule 

mining algorithm 

based on 

MapReduce 

programming mode 

in the cloud 

computing 

environment. 

Implemented MR 

algorithm on the 

Hadoop platform. 

 

 

Methodology: 

Method 1:  MapReduce 

The map task takes a set of data and converts it into another set of data,where individual elements are 

broken down into tuples. 

• Map(): map function performs sorting and filtering of data and organizing them in the form of 

group. 

• Reduce(): reduce function takes the output from the Map as an input and combines those data 

tuples into a smaller set of tuples. 

Method 2: Sorting technique  
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Sorting technique is used in MapReduce algorithm , the sorting technique that is accessed based 

sorting in ascending order so as to get the desired data which is accessed frequently which shows 

there interest on it. It helps to decrease the latency and increase the performance. 

Conclusion: 

Map-reduce: accessed based sorting technique helps to get the desired or interested data very easily 

due to accessed based sorting technique.So that it helps to save the time in searching desired data in 

big data so that latency decreased and performance increased.But due to adopting sorting technique 

needs to do more calculation and difficult to update the sorting algorithm for big data which is 

dynamic and vast in nature. 
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 Purpose – The aim of this study is to bring about a 

comprehensive overview of innovative tends (technologies) 

employ for IIoTs adoptions for achieving high-quality 

deployment.  

Methodology/Approach – This study initially identified 702 

different articles from reputable research databases namely 

Science Direct, Emerald Insight, Wiley Online Library, Google 

Scholar, IEEE Access and Z Online Library from the years 

2018 to June, 2022. A total of 32 articles were selected after 

undergoing a screening of its titles, keywords, abstracts and 

contents inclusion and exclusion for rigorous analysis. The data 

extracted were analysed and presented in form of descriptive 

statistics (tables, frequency, figures and charts) using Microsoft 

Excel software. 

Findings –The results carefully analyse how these trends 

influence the adoption of IIoTs in the industries.     

Novelty/value – Being the most growing innovation for 

industrial internet of things using industry 4.0 technologies 

have gradually changed the way traditional industries operate.  

 

INTRODUCTION 

 Industrial Internet of Things (IIoTs) is a new technological innovation that is derived from the 

emergence of Internet of Things (IoTs) using Industry 4.0 technologies. Both IoTs and IIoTs have 

used smart objects for collecting, sensing, monitoring, processing and communicating and share 

information about assigned tasks for achieving operations and processes automation in industrial 

settings (Prakash, Savaglio, Garg, Bawa & Spezzano, 2022). The concepts of IIoTs have been defined 

as application of IoTs in industries to automate various existing industrial operations and processes 

(Khan, Rehman, Zangoti, Afzal, Armi & Salah, 2020), it also be defined as interconnection of smart 

industrial machineries with wireless sensor network devices to sense, monitor, and execute an 

assigned tasks on the production life cycles (Khayyat, Khayyat, Abdel-Khalek & Mansour, 2022).  

Nowadays, IIoTs have graduated to new innovations (trends) such as IIoTs for forensics services 

(Kebande, 2022), Supply-sided Energy modelling for improve energy utilization (Peng Peng, Liu, 

Geissdoerfer & Evans, 2021), modernize system for smart energy (Zhang, Chan & Zhou, 2018) and 

many more that could be seen in Table 2. IIoTs is a very important aspect of economic development in 

this era of digital age. The application of internet of things in industrial sectors forms internet of things 
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today. The Internet is a short form of international network. With respect to this study the term internet 

refers to the use of computers and computer-related devices for communications and sharing of IT and 

non-IT resources. While we also referred industry as any organized setting where production and 

construction is taking place. Adoption of IIoTs is one of the fastest trends in production and 

construction industries using industry 4.0 technologies (Javaid, Haleem, Singh, Rab, & Suman, 2021). 

While the adoption of IIoTs have taken new dimensions because there is a reason behind the 

application of any IIoTs’ innovative trends in every industry that wish to adopt for its operation and 

service automation. The reasons for IIoTs applications include: operations and processes 

transformations in the industries (Buetas et al., 2020; Chen, 2020; Prakash et al., 2022) Moreover, 

these operations and processes transformation have to do with IIoTs innovative trends which include: 

Deep/machine learning related trends (Khan & Al-badi, 2020; Liu et al., 2021; Nayak et al., 2021; 

Zhao, Li, Liu, Fan, & Lin, 2020; Ren, Sun, & Peng, 2020); Blockchain related trends (Chi et al., 2020; 

Hu & Li, 2021; Javaid et al., 2020; Khayyat et al., 2022); Security related trends (Ferretti et al., 2021; 

Javaid et al., 2021; Kebande, 2022; Kolisnyk et al., 2020; Shimei, 2020; Shuai et al., 2020); Energy 

related trends (Peng et al., 2021; Zhang et al., 2018; Oruganti, Khosla, & Thundat, 2020); and Smart 

factory related trends (Buetas et al., 2020; Chen, 2020; Prakash et al., 2022; Ning, Wang, Chen, & Liu, 

2020; Duhaime, 2020; Kolla, et al. 2022) for more details about this trends, as well as its application 

purposes and benefits (see Table 2).  

The IIoTs as new technological innovation that is derived from the emergence of IoTs. Both IoTs and 

IIoTs have required the use of some components namely: big data analytics; machine learning 

(machine-to-machine communication); automation; actuations; wireless sensor technology; cloud 

platforms; and Internet services (Javaid, & Sikdar, 2020; Serror, Hack, Henze, Schuba, & Wehrle, 

2020). Consequently, the revolution of IIoTs have come from the persistent increase in demand for: 

security and privacy (degree of safety coupling devices); reduction of energy consumption; improve 

latency (time required for transmitting the data on a network); improve throughput (maximizing 

volume of data transmission across network); scalability (number of accommodated devices), ensure 

automation of operations and processes and reliable topology (interconnection of devices). Therefore, 

industrial practices have been revolutionized by Industry 4.0 technology, it has changes the way 

industries are conducting its daily operations. In addition, this study underpinned some perceived 

benefits of IIoTs application. These benefits include: ensuring end-to-end security (protection), 

managing energy (power) usage, system integration and upgrade, latency and throughput, performance 

and optimization, reliability, efficiency and availability of smart objects for IIoTs adoption.  

In a nutshell, the sole aim of this study is to answer the research questions: what constitutes IIoTs and 

what made its various innovative trends different from one another. Even though there are few 

researchers focused on IIoTs innovative trends which result in limited number of studies concerning 

its adoption and trends. Therefore, this study intends to bring about a comprehensive overview of 

innovative technologies (trends) of IIoTs for achieving high-quality development.  

 

LITERATURE REVIEW AND RELATED STUDIES 

The concept of IoTs and IIoTs are dynamic worldwide information network made up of devices that 

can connect to the Internet, including radio frequency identification (RFID), sensors, actuators, and 

other instruments and smart appliances that are rapidly becoming a vital part of the Internet. Numerous 

IoT solutions have recently entered the industrial sector, according to the analysts. These solutions are 

based on well-known notions of context-aware computing. This study aims to provide a conceptual 

framework and guidelines for the creation of context-aware products in the IoT paradigm. 

Additionally, it thoroughly analyses the market's offerings of IoT goods and identifies any trends and 

research areas that could be important. We examined a sizable number of IoT solutions available on 

the market for industry in our survey. The five market groups we've divided up the IoT solutions into 

are smart wearables, smart homes, smart cities, smart environments, and smart enterprises. Finally, we 

outlined and discussed seven key takeaways as well as potential directions for further research and 

development in the field of context-aware computing. Our ultimate objective is to provide a 
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foundation that aids in comprehending previous IoT market events so that researchers may more 

effectively and efficiently plan for the future (Perera & Liu, 2015). 

In prior research, Ren et al., (2020), a deep reinforcement learning (DRL) based on fog access point 

(F-AP) selection technique for compute offloading situations in the IIoT. A multi-agent configuration 

is used to alleviate the limitation that standard DRL systems have. The most critical failures in an IIoT 

system are server failure and power cable failure. Measures must be taken to ensure the high reliability 

of the server and power cables. One of the recommended methods to increase their reliability is the 

backup method for the server, by duplication (Kolisnyk et al., 2020). 

It was highlighted that the Industry 4.0 technologies can have an influence on regular active 

monitoring measures. Identifying a possible issue to an attacker might be important for future issue 

identification and prevention. Information security and incidents assessment concepts and methods 

have defined standards to speed up digital investigations. This can indeed not be transformed and 

incorporated into modern IIoT contexts (Kebande, 2022). However, IIoT issues cannot be solved using 

blockchain in its original form with traditional system requirements. There was a new proposed 

architecture that suggests deployment of traditional and modern system of checkpoint mechanism. It 

was also suggested a design that is capable to offers adequate security integrity while being scalable 

and able to handle the continuously growing transaction load associated with industrial networks 

(Javaid et al., 2020). IIoTs to provide security of information using blockchain technology for 

cryptographic pixel value in the image, which ensures the security and privacy of the images. Future 

extensions could include light-weight cryptographic techniques with biometric authentication schemes 

(Khayyat et al., 2022). By examining IIoTs technologies and its use in manufacturing workshops, the 

prior study suggests a reference design and development roadmap for smart factories. The shop floor's 

real-time status can be automatically gathered, giving the higher-level planning management 

department a solid decision-making basis (Chen, 2020). 

The historical development of computer systems and the rising popularity of distributed energy are 

comparable. The same trend in energy technology is enabling enterprises and people to buy and 

operate their own energy systems, much as smaller size and cheaper cost of computers have allowed 

individuals to own and run their own computing power. IITs offer the benefit of combining 

information in real-time, enabling significantly quicker decision-making than a conventional network. 

It may also manage the substantial control signal flow of dispersed energy assets using the most recent 

IT methods, such as big data or cloud computing (Zhang et al., 2018). 

Requirement of IIoTs Adoption 

 In this study we underlined some of the IIoTs adoption’s requirements as a general rules of 

adoption of every technology, there must be resources available. These resources are usually 

technology products that are made for use to create other products or services, among which include:  

big data analytics; machine to machine interaction; hardware & software connectivity; cloud 

computing platform; machine learning (see Figure 2).  

Industrial Revolutions 

Machado et al. (2022) highlights industrial revolutions in four different phases with corresponding 

periods (see, figure 1): 

• 1st Industrial Revolution for mechanized productions, 

• 2nd Industrial Revolution for mass productions, 

• 3rd Industrial Revolution for Internet evolution and automations, 

• 4th Industrial Revolution for IIoTs (Industry 4.0). 



6th INTERNATIONAL EDUCATION AND INNOVATIVE SCIENCES CONGRESS 

(November 24-25, 2022 / Burdur Mehmet Akif Ersoy University 

1368 
 

IIoTs Adoption 
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Big Data 
Analytics

Machine to 
Machine 

Interaction

Hardware & 
Software 

Connectivity

Cloud 
Computing 

Platform

Machine 
Learning

Automation

1st Industrial 
revolution -
Mechanized 

Production in 1780s

2nd Industrial 
revolution - Mass 

Production in 1870s

3rd Industrial 
revolution - Internet 

Evolution and 
Automation in 1960s

4th Industrial 
revolution -

Emergence of IIoT, 
Today

 

Figure 1. Industrial Revolutions    Figure 2. IIoTs Requirements 

Source: Authors       Source: Authors 

 

 

Differences between IoTs and IIoTs 

It is well-known fact that the evolution of IoTs is one of the predominant factors that helps in the IIoTs 

into being. Despite being, parent-child relation, the IoTs has its reasons for adoption and usage and so 

for IIoTs. Some of the reasons of IoTs adoption include design, implementation and usage of: smart 

city, smart home, smart transport, etc., on the other hand, the IIoTs have been used for design, 

implementation and usage to transform industrial operations and processes industries with the help of 

industry 4.0 technologies as a modern way of production of goods and services. For more details on 

comparisons between IoTs and IIoTs are well explained as illustrates in Table 1. 

 

Table 1. Comparison and Contrast between IoTs and IIoTs 

Comparison IoTs IIoTs 

Target Satisfying individuals Satisfying operations and 

processes life cycles 

Level of Application Consumers level Industrial level 

Machine to Machine 

Communication 

Narrow Wide 

Acceptance & Usage Only for individual needs For industrial needs 

Service model Human oriented Machine oriented 



6th INTERNATIONAL EDUCATION AND INNOVATIVE SCIENCES CONGRESS 

(November 24-25, 2022 / Burdur Mehmet Akif Ersoy University 

1369 
 

Communication Mostly wireless Both wired and wireless 

Business model Mostly commercial sectors Mostly industrial sectors 

Data management Medium data Huge amount of data 

 Mostly machine-to-human 

communication 

Machine-to-machine 

communication 

 

METHODOLOGY 

 The sole of aim of this study is to bring a comprehensive overview of innovative trends 

(energy, latency, throughput, scalability and many others) for IIoTs adoption. The study pinpoints five 

IIoTs related trends which include: deep/machine learning related trends; blockchain related trends; 

security related trends; energy related trends and smart factory related trends (see Table 3). Various 

articles have been traced from trustworthy research databases namely: Science Direct; Emerald 

Insight; Wiley Online Library; Google Scholar; IEEE Access and Z Online Library latest from the 

years 2018 to June, 2022 (see Figure 3). At first, this study identified 702 different articles at the end 

27 articles were selected after meeting titles, keywords, abstracts and contents inclusion and exclusion 

criteria for rigorous analysis. 

 

 

Figure 3. Distribution of articles over time 

Search & Screening Strategy  

The study employed Boolean operators (AND, OR, and/or combinations of the two) as searching 

procedure and screening using literature search, identification filtration, reliability and validity, 

inclusion, and analysis (SIFRIA). Initially, (Adoption OR Application of Industrial Internet of Things) 

and (Smart Industry OR (Industry 4.0)), hence, SIFRIA flowchart was applied using titles, abstracts, 

keywords, and entire content of the articles for inclusion and exclusion in the lists of appropriate 

articles that would be undergone rigorous analysis (see Figure 4 and Table 2). 

 

Method of Data Analysis  

The data extracted were analysed and presented in form of descriptive statistics (tables, frequency, 

figures and charts) using Microsoft Excel software. The results carefully analyse how these trends 

influence the adoption of IIoTs in the industries. 

 

1
2

15

9

5

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2018 2019 2020 2021 2022

N
o

. 
o

f 
A

rt
ic

le
s 

P
u

b
lis

h
e

d

Years of Publications



6th INTERNATIONAL EDUCATION AND INNOVATIVE SCIENCES CONGRESS 

(November 24-25, 2022 / Burdur Mehmet Akif Ersoy University 

1370 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4. SIFRIA Flowchart adapted from (Ahmed, Saidu & Kawure, 2022) 

RESULTS AND DISCUSSIONS  

As stated earlier this study aims to bring a comprehensive overview of IIoTs innovative trends. In our 

study we classified IIoTs innovative trends into five namely: Deep/Machine Learning related; 

Blockchain related; Security related; Energy related and Smart Factory related trends as stated in table 

3 and figure 4.  

Table 2. Articles inclusion and exclusion criteria of study 

Inclusion Exclusion 

▪ Related to IIoTs ▪ Not related to IIoTs 

▪ Journal or conference published 2018 to June 

2022 

▪ Not journal or conference published 2018-June 

202 

▪ Full-text not only abstract ▪ Not full-text or only abstract 

▪ Written in English ▪ Not written in English 

▪ Passed the screening (reliability & validity) ▪ Not passed the screening 

▪ Undergone a peer-review ▪ Not undergone peer-review 

▪ Published in one of the recognized journal or 

conference 

▪ Not published in one of the recognized journal 

or conference 

 

Exclusion 

Start 
Search 

Identification 
 

Filtration 
 

Reliability & 
Validity 

Analysis 

Inclusion 

Search different databases 

(Search = n databases) 

 (n = 702 articles) were identified 

 (n = 702 articles) were 

undergone screening using title, 

keyword, and contents criteria  

 (n = 670 articles) 

were removed    

 (n = 32 articles) were 

reliability and validity stage   

 (n = 32 articles) were reliable 

and valid for analysis   

 (n = 32 articles) were 

passed reliability and 

validity screening  
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Figure 5: IIoTs Infrastructural Design 

 

Deep/Machine Learning Related Trends 

The deep and machine learning trends appeared 6 times out of the total of 32 number of articles 

selected for analysis. It was revealed in the prior studies that IIoTs innovative trends diffused in most 

of the industries around the globe. However, adoption and usage of these trends depend on the specific 

industrial application purpose. As some industries adopt one or more of the trend to transform its 

operations whereas some for processes. Various trends are discussed under this section. With regards 

to deep/machine learning, the direct transaction among machines is improved in terms of intelligence, 

real-time responsiveness, and security. Different situations might involve peer-to-peer (P2P) 

distributed energy transfers. On the basis of blockchain, a P2P learning transaction mechanism for the 

IIoT was suggested. To guarantee the transparency, openness, and non-tampering of credit ratings, 

smart contracts and credit value appraisal are used. To encourage the reliability of transaction nodes, 

an energy currency incentive system is implemented. To increase transaction security and efficiency, 

P2P direct transactions based on credit value were developed (Hu & Li, 2021). Machine learning 

frameworks that are open source and focused on the industrial sector. Industries may greatly benefit 

from IIoTs data, which can be used to forecast customer demand and alter supply chains. Newcomers 

have trouble understanding and utilising the machine learning framework for data processing and 

machine learning models that is currently available. Five open source frameworks for building 

machine learning models have been described in a research. The study provides more evidence of data 

production in an IoT setting. To create a predictive maintenance model, future work will use 

Tensorflow on industrial IoT data from the oil and gas sector (Khan & Al-badi, 2020).  

 

Table 3: Comparison of Open Source Machine Learning Model Development Environment  

Machine Leaning 

Frameworks 

Programming 

Language 

Platforms Maitainer Applicability 

Tensorflow Python, C++ Windows, 

MacOS, Linux 

Google Deep speech, Smart 

reply, Computer 

recognition 

Business 
Application

IIoT Flatform

Server

Gateways

Frontline 
Technologies 

Computer-
enabled 
Devices

Industrial 
Tools

Backdoor 
Technologies

Sensors

Actuators

Nodes

Internet 
Services
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Microsoft Cognitive 

Toolkit 

Python, C++, C# Windows, Linux Microsoft 

Research 

Handwriting image, 

voice recognition 

Caffe C, C++, Python, 

MATLAB 

Ubuntu, MacOS, 

Windows 

BVLC Training models for 

classification 

HO2 Java, Python Windows, Linux HO2 Creates productionize 

machine learning 

models 

Torch Lua Linux, Android, 

MacOS, iOS, 

Windows 

Ronan 

Clement, 

Koray, 

Soumith 

Detecting and solving 

hardware problems 

for data flows 

PyTorch Python Linux, Android, 

MacOS, iOS, 

Windows 

Ronan 

Clement, 

Koray, 

Soumith 

Reinforcement 

learning and scaled 

production of 

models.  

Source: (Khan & Al-badi, 2020) 

 

By utilising automation and IoT, the IIoTs enhances manufacturing and production operations. 

Machine learning algorithms can help with automated control of sophisticated IIoT systems. Despite 

substantial performance gains, the security risks posed by the IoT's extensive interconnectedness must 

be addressed. In this article, we look into IIoT system-related DQN-based controller security concerns. 

We create two generic assaults that an adversary might use to hinder the performance of these 

controllers during either the training phase or the post-training phase. To approximate the reward 

function of a trained DRL-based controller, we employed the maximum entropy in Inverse RL. Then, 

we launched the function-based and performance-based assaults on the target using the approximation 

of the reward function (X. Liu et al., 2021). 

Blockchain Related Trends 

Blockchain related trends appeared only 5 times out of 32 selected samples. Prior studies on the 

blockchain-based IIoT is extremely resistant to phishing and other potential attacks. Because the same 

data is saved on any and all nodes in the blockchain, there is no possibility of data loss. The system 

will be implemented and shown in the future for effective approaches including self-service as well as 

on manufacturing (Kumar et al., 2021) and many more innovative trends (see Table 2).  

Security Related Trends 

Security-related trends was among the top two innovative trends which appeared 9 times out of 32 

total number of sample articles. In order to account for the effects of assaults on the IIoT system's 

subsystems in the event of a firewall failure, a Markov model of the system was proposed. According 

to research, when a firewall malfunctions, the availability function rapidly drops to a critical value 

(Kolisnyk et al., 2020). A network of connected sensors, instruments, and other equipment makes up 

the IIoTs. The use of image encryption algorithms has grown in recent years. This paper introduces a 

novel Hopfield Chaotic Neural Network-Enabled Shark Smell Optimization. A composite Chaotic 

Map (CM), which is incorporated into staged logistic and tent maps, is used by the proposed SSO-

HCNN model. To assess if the model outperformed cutting-edge techniques, a series of simulations 

using benchmark test photos were run (Khayyat et al., 2022). Ferretti et al. (2021), revealed that cyber-

physical devices and linkages to business processes that provide flexible manufacturing, remote 

monitoring, control, and maintenance are added benefits of modern industrial systems. These authors 

provide a novel architecture that use authorization delegation processes to control access to resources 

in industrial systems. It ensures the ability to audit permissions granted by other parties, uncover 
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wrongdoing, and stop potential threats. It was also highlighted that a method that enables auditing of 

authorisation processes used in industrial IoT settings, which are characterised by highly secure air-

gapped systems and confined device placement (see Table 3).  

 

Figure 6: Security Architecture (Lu, 2022) 

Data Encryption Standard encryption algorithm is a symmetric password encryption method. 
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Energy Related Trends 

Energy is the least trend with least appearance of 3 out of 32 total number of sample articles. The prior 

studies highlights some countermeasures such as NICE EOS is being developed as an open 

architectural framework for nano-grid for energy control and management under the NicerNet idea. 

The largest energy firm in China, Shenhua Group, has submitted a legitimate application in favour of 

it. a Mist-COMPUTING layer built on fractals and an associated DDS communication layer for 

efficient linked analysis amongst devices in real time. For big industry customers like Shenhua, the 

Industrial Smart Energy Consortium (ISEC) Initiative is suggested as one efficient method for 

developing industrial IoT laws and standards (Zhang et al., 2018). 

 

Figure 7: Smart Energy System (Zhang et al., 2018).   

 

Smart Factory Related Trends 

The smart factory-related trends is another top trend which appeared 9 times out of the total number of 

sample selected. There are some highlights on smart factories trends in prior studies such as the one by 

(Chen, 2020; Duhaime, 2020; W. Z. Khan et al., 2020; J. Liu et al., 2021). By utilising automation and 

IoT, the IIoTs enhances manufacturing and production operations. Machine learning algorithms can 

help with automated control of sophisticated IIoT systems. Despite substantial performance gains, the 

security risks posed by the IoT's extensive interconnectedness must be addressed. In this article, we 

look into IIoT system-related DQN-based controller security concerns. We create two generic assaults 

that an adversary might use to hinder the performance of these controllers during either the training 

phase or the post-training phase. To approximate the reward function of a trained DRL-based 

controller, we employed the maximum entropy in Inverse RL. Then, we launched the function-based 

and performance-based assaults on the target using the approximation of the reward function (X. Liu 

et al., 2021). The industrial IoT solution for manufacturing workshops is provided in light of the 

variety of on-site production data, high amounts of data, changing status, and strong correlation 

between data. Real-time and quality perspectives are used to analyse the system's performance. The 

basic elements of smart factories are the intelligent production workshops, which are built on the 

industrial IoT system. This article analyses the associated ideas of the current smart factory and 

suggests a reference design and development strategy for the latter. The outcomes demonstrate how 

well the system monitors data from the production line (Chen, 2020). 
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Figure 8: Smart System (Hussain et al., 2022)  

 

 

Figure 9. IIoTs Innovative Trends 

      Emerging IIoTs systems face dozens of new issues, including poor interoperability, 

uniqueness, security and reliability flaws, and resource constraints. Present form of blockchain 

approaches, which give solutions through better secrecy, can be used to tackle IIoT problems. The 

essay assesses the benefits of using the technology and explains the structure of such a system (Kumar 

et al., 2021). Based on the prior studies it was suggested solution that is in line with industrial 

architectural security and performance standards as well as the characterization of the industrial 

environment. The suggested solution may utilise current software services for a dependable 

deployment and complies with industry-standard authorisation and network communication standards. 

Its security is built on well-known cryptographic protocols, including common digital signature 

techniques and hash functions, and it enables all system participants to openly demonstrate 

wrongdoing (Ferretti et al., 2021). It will be necessary to engage specialised incident response teams 

from outside sources. Forensic investigation of complex occurrences may call for collaboration 

amongst many groups. It will be very difficult to achieve the strict criteria established by industrial 

environments if standards are not clearly defined or are not strictly adhered to (Tange et al., 2020). In 

order to satisfy the requirement of balancing generation and demand, two-way power flow control, 

data, and communications are being used as a result of the rise of renewable energy. In order to create 

a distributed energy network using Energy Operating System (EOS)-based assets and devices, we are 

using the same technique for the Internet of Everything (IoE) idea. This article covers a software and 
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control platform powered by IIoT created in a lab for Shenhua Group as a part of the NICE Smart 

System Initiative. This campaign aims to draw together business partners, academic institutions, 

suppliers of modules and equipment, and other relevant parties (Zhang et al., 2018). 

CONCLUSION 

For the IIoTs throughout this study, we carried out an extensive literature investigation on deep 

learning, blockchain, security, energy, and smart factories-related trends. Our first search searches 

produced 702 potentially relevant publications; we finally chose 32 items out of the entire collection. 

These papers were thoroughly evaluated and analyzed in order to meet the goals of this study, 

resulting in the creation of this overview of these chosen publications. According to the review's 

findings, deep and machine learning trends, followed by security- and smart factories-related 

innovativeness, play a key role in the adoption and usage of IIoTs to replace conventional industrial 

operations and processes. However, among other trends, blockchain-related trends are the least well-

liked, followed by energy-related trends. 
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 Table 3. Innovative trends for IIoTs adoption 

S/

N 

Title Application 

Purpose 

Trend Benefits Source 

1 A secure authentication 

scheme with forward 

security for IIoTs using 

Robin Cryptosystem 

To prevent a 

malicious adversary 

from altering the 

data which may 

lead to have 

negative effect on 

Secure 

Authenticatio

n Scheme 

using 

Cryptosystem 

Security (Shuai et al., 

2020) 
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decision 

2 IIoTs forensic: The 

forgotten concept in the 

race towards industry 4.0 

To examine 

appropriate 

methods, standard 

or processes for 

deploying IIoTs 

forensic technology  

IIoTs 

forensics 

security (Kebande, 

2022) 

3 Cloud-and Edge-based 

ERP (C-ERP and E-ERP) 

systems for IIoTs and 

Smart factory 

To underpin 

benefits & 

limitations 

associated with C-

ERP & E-ERP 

Cloud-and 

Edge-based 

ERP system 

Ease of use, 

resource 

balancing, 

bandwidth, 

cost saving & 

higher 

security 

(Prakash et 

al., 2022) 

4 Retrofitting od legacy 

machines in the context of 

IIoTs 

To retrofit the 

existing legacy with 

sensors to establish 

IIoTs 

Retrofitting 

of legacy 

machines 

Automation 

and upgrade 

(Machado et 

al., 2022) 

5 Blockchain enabled 

optimal Hopfield Chaotic 

Neural Network based 

secure encryption 

technique for IIoTs 

environment  

To integrate staged 

logistic & tent maps 

Blockchain 

enabled shark 

smell 

optimization 

(SSO) & 

Hopfield  

Chaotic 

Neural 

Network 

(HCNN) 

Security & 

Optimization 

(Khayyat et 

al., 2022) 

6 IIoTs enabled supply-side 

energy modelling for 

refined energy 

management in aluminium 

extrusions manufacturing 

To specifically 

assign production 

events calculate 

energy 

consumption of the 

production among 

others 

Supply-side 

Energy 

Modelling 

Energy 

(power) 

(Peng et al., 

2021) 

7 Upgrading the 

manufacturing sector via 

applications of IIoTs 

To provide an 

overview on IIoTs 

& technologies 

underpinned it 

Upgrading 

old system 

(automation) 

Automation, 

monitoring, 

reliability 

(M. Javaid et 

al., 2021) 

8 Verifiable & auditable 

authorizations for smart 

industries & IIoTs 

To prevent  

voluntarily or 

unintentional 

damage cause 

misbehaving by 

authorized parties 

Verifiable 

and auditable 

authorization

s 

security (Ferretti et al., 

2021) 

9 A Blockchain-based 

secure transaction model 

To improve real-

timeliness security 

Credit value 

of 

Improve 

intelligence, 

(Hu & Li, 
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for distributed energy in 

IIoTs 

and intelligence  Blockchain, 

Distributed 

energy 

real-

timeliness, 

security, 

transparency 

security, 

transaction 

efficiency 

2021) 

10 Deeping learning-based 

reliable routing attack 

detection mechanism for 

IIoTs 

To propose a 

reliable DL-based 

routing attack 

detection scheme 

using Generative 

adversarial 

network-classifier 

(GEN-C) model 

Deep 

learning 

routing 

Security, 

improve 

performance 

(Nayak et al., 

2021) 

11 On deep reinforcement 

learning (DRL) security 

for IIoTs 

To design DRL-

based controller and 

investigate 

malicious 

behavious of 

adversaries with 2 

attacks (function-

based attacks and 

performance-based 

attacks) 

Deep 

reinforcemen

t learning 

Security  (X. Liu et al., 

2021) 

12 A secure & efficient data 

sharing scheme based on 

Blockchain in IIoTs 

To ensure secure & 

efficient data 

sharing between 

concerned parties 

Data sharing 

scheme using 

Blockchain 

Data sharing 

security & 

efficiency 

(Chi et al., 

2020) 

13 Open source machine 

learning framework for 

IIoTs 

To examine the 

open source 

machine learning 

and aligned with 

industrial domain 

Machine 

learning 

Optimization, 

Query control 

(Khan & Al-

badi, 2020) 

14 Intelligent manufacturing 

production line data 

monitoring system IIoTs 

To ensure 

improvement in 

system performance 

Wireless 

sensor & 

radio 

frequency 

identification 

techniques 

(WSN & 

RFID) 

System 

performance  

(Chen, 2020) 

15 Communication-efficient 

federated learning for 

digital twin systems of 

IIoTs 

To improve 

communication 

efficiency trade-

offs benefits 

between computing 

power and energy 

Federated-

learning for 

digital twin 

systems 

Improve 

communicati

on, efficiency  

(Zhao et al., 

2020) 
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consumption 

16 Deep reinforcement 

learning-based 

computation offloading in 

fog enabled IIoTs 

To improve latency, 

energy 

consumption 

Deep 

reinforcemen

t learning 

Energy 

efficiency, 

improve 

latency 

(Ren et al., 

2020) 

17 Resource allocation in 

relay-assisted mission-

critical IIoTs 

To jointly optimize 

power allocation, 

position of relay, 

minimize the 

decoding errors of 

the devices 

Smart 

factory, 

resource 

allocation 

mission-

critical 

service 

Resource 

allocations, 

minimize 

error in 

transactions 

(Zhao et al., 

2021) 

18 IIoTs puts new pressure 

on traditional control 

systems 

To integrate old 

system with IIoTs 

Integration System 

upgrade 

(Duhaime, 

2020) 

19 Wireless Power-Data 

Transmission for 

Industrial Internet of 

Things: Simulations and 

Experiments 

This study 

demonstrates 

Zenneck usage for 

interface waves 

propagating as 

localized charge 

oscillations (modes) 

along the metal 

profile. 

ultrasonic-

electromagne

tic 

transducers, 

and Electrical 

power 

transfer using 

Zenneck 

Efficiency, 

and 

alignment 

using  

(Thundat, 

2020) 

20 A checkpoint enabled 

scalable blockchain 

architecture for IIoTs 

To ensure 

scalability & 

security 

Scalable 

blockchain 

architecture 

Security, 

integrity, 

scalability  

(Javaid et al., 

2020) 

21 A propagation breakdown 

management model for 

IIoTs 

To integrate 

different 

communication 

protocols to 

Propagation 

breakdown 

management 

Integration 

(optimization

) or upgrade 

(Buetas et al., 

2020) 

22 Design of 900MHz radio 

frequency energy 

harvesting circuit 

((900MHz RFEHC) for 

IIoTs applications 

To introduce/design 

harvestable power 

supply using 

rectifying antenna 

(rectenna)  

900MHz 

RFEHC 

Harvestable 

power, 

optimization, 

and 

performance 

(Mouapi, 

2020) 

23 Network optimization for 

IIoTs 

To design a specific 

set of reference 

modes that 

minimize the 

network errors 

Network 

optimization  

Optimization 

of network 

(Khalil & 

Saeed, 2020) 

24 A propagation breakdown 

availability models of 

IIoTs wired system 

considering cyber attack  

To investigate 

important reliability 

indicators of wired 

IIoTs system 

Availability 

model (wired 

IIoTs) 

Reliability, 

availability, 

security 

(Kolisnyk et 

al., 2020) 
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25 The IIoTs are one of the 

main drivers of Industry 

4.0 

To explain what 

IIoTs is and how it 

works by 

companies 

Industry 4.0 Prediction 

capabilities, 

revealing 

opportunities 

& challenges 

(Magomadov, 

2020) 

26 Parallel computing and 

network analytics for fast 

Industrial Internet-of-

Things ( IIoT ) machine 

information processing 

and condition monitoring 

This paper presents 

a new methodology 

for large-scale IIoT 

machine 

information 

processing, network 

modeling, condition 

monitoring, and 

fault diagnosis 

Parallel 

computing 

and network 

analytics 

Dynamic 

warping 

algorithm,  

and  

stochastic 

network 

embedding 

algorithm 

(Kan et al., 

2018) 

27 Design of IIoTs Gateway 

with Multi-source Data 

Processing 

To ensure end-to 

end system security 

Gateway Multi-source 

Data 

Processing 

(Shimei, 

2020) 

28 A multi-point 

collaborative DDoS 

defense mechanism for 

IIoT environment 

To design and 

implement a 

collaborative 

defense model  

Defense 

mechanism 

to prevent the 

system from 

DDoS 

Ensure 

adequate 

information 

security  

(Huang et al., 

2022) 

29 Multi-factory production 

planning using edge 

computing and IIoT 

platforms 

To present an 

approach for 

generating 

production plans 

across multiple 

factories. 

Multi-factory 

production 

planning 

using edge 

computing 

Regulate 

power 

consumption, 

and adopt 

smart multi-

factory 

production 

planning 

(Dhungana et 

al., 2021) 

 

30 Blockchain integrated 

IIOT – Future of IOT 

To identify IIoTs’ 

breakthrough 

capabilities using 

blockchain 

technologies 

Future of IoT 

using 

Blockchain 

technologies 

Automation (Senathipathi 

et al., 2021) 

31 A comprehensive survey 

on attacks, security issues 

and blockchain solutions 

for IoT and IIoT 

To highlight some 

security issues and 

countermeasures 

Blockchain 

solution 

Security (Sengupta et 

al., 2019) 

32 IIoT and Cyber-Physical 

Systems Integration in the 

SEPT Learning Factory 

Learning Factory L8S 

Industry 

To designing, 

prototyping, 

manufacturing, and 

testing processes of 

IoT and IIoT 

Cyber-

physical 

system 

integrations 

Support 

operation 

using cyber-

physical 

components 

(Singh et al., 

2019) 

 

Table 4. Innovative Trends Application and Application Purposes 
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IIoTs - Innovative Trend Application Purposes Sources 

Deep/Machine Learning Related Trends 

Security 

Managing Energy 

Consumptions 

Performance and 

Optimization 

  

  

(Zhao, Li, Liu, Fan, & Lin, 

2020) Federated Learning for Digital Twin System 

Deep Reinforcement Learning Based on Fog 

Computing 

(Ren et al., 2020; Liu et al., 

2021) 

Machine Learning 

(Khan & Al-badi, 2020; 

Singh et al., 2019) 

Deep Learning - Based Reliable Routing for 

Attack Detection (Nayak et al., 2021) 

Blockchain Related Trends 

Security 

Managing Energy 

Consumptions 

Efficiency, Reliability 

and Availability 

  

  

  

(Javaid et al., 2020) Blockchain Architecture for a Checkpoint Enabled 

Blockchain for a Secured & Efficient Data Sharing 

Scheme (Chi et al., 2020) 

Blockchain - Based Secure Trasaction Model for 

Distributed Energy (Hu & Li, 2021) 

Blockchain Enabled Optimal Hop Field Chaotic 

Neural Networkfor encryption Technique (Khayyat et al., 2022) 

Security Related Trends 

Security 

Integration and 

Upgrade 

Efficiency, Reliability 

and Availability 

  

  

  

(Ferretti et al., 2021) 

Varifiable & Auditable Authentications for Smart 

Industries 

Robin Cryptosystem for Secured Authentication 

Scheme (Shuai et al., 2020) 

Forensics (Kebande, 2022) 

Gateway with Multi-Source Data Processing (Shimei, 2020) 

Propagation Breakdown Availability Models for 

Preventing Cyber Attack (Kolisnyk et al., 2020) 

Upgrade for Secured Smart Manufacturing 

(Javaid et al., 2021; Shimei, 

2020) 

Energy Related Trends 
Managing Energy 

Consumptions 

Efficiency, Reliability 

and Availability 

  

  

  

(Peng et al., 2021) 

IIoTs Enabled supply-sided Energy Management 

for Aluminium Extrusions 

Smart Energy System (Zhang et al., 2018) 

Wireless Power-data Transmision 
(Oruganti, Khosla & 
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Thundat 2020 

Smart Factory Ralated 

Security 

Managing Energy 

Consumptions 

Integration and Upgade 

Latency and 

Throughput 

Performance and 

Optimization 

Efficiency, Reliability 

and Availability 

  

  

(Buetas et al., 2020) 

Propagation Breakdown Availability Models for 

Preventing Cyber Attack 

Automation of Traditional Control Systems 

(Duhaime, 2020; Khalil & 

Saeed, 2020) 

Resource Allocation in Relay-Assisted Mission - 

Critical  

(Ning, Wang, Chen & Liu, 

2020) 

Cloud and Edge-based ERP System for Smart 

Factory (Prakash et al., 2022) 

Retrofitting of Legacy Machines (Kolla, et al. 2022) 

Industry 4.0 for IIoTs 

(Magomadov 2020) 

(Duhaime, 2020) 
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FİZİKSEL BİR ENTROPİ KAYNAĞINDAN ÜRETİLEN YER DEĞİŞTİRME 

KUTULARININ PERFORMANS ANALİZLERİ 

 

PERFORMANCE ANALYSIS OF SUBSTITUTION BOXES PRODUCED FROM A PHYSICAL 

ENTROPY SOURCE 

 

Betül DÜZGÜN1,Eyüp ERÖZ2, Fatih ÖZKAYNAK3, Erkan TANYILDIZI4 

 

1Fırat Üniversitesi,0000-0001-7719-4403 

2Fırat Üniversitesi,0000-0003-2670-0606 

3Fırat Üniversitesi,0000-0003-1292-8490 

4Fırat Üniversitesi,0000-0003-2973-9389 

 

Bilgi teorisinin babası olarak kabul edilen Shannon tarafından bilgi güvenliği gereksinimlerini 

karşılamak için önerilen yer değiştirme/permütasyon mimarisinde amaç orijinal verinin saldırganın 

anlayamayacağı bir formu dönüştürülmesidir. Birçok şifreleme mimarisinde yer değiştirme kutuları 

(substitution-box / s-box) olarak bilinen bu bileşenler özellikle blok şifreleme algoritmalarında verinin 

karılması sürecinde kullanılan temel bileşendir. Bu bileşenler doğrusal olmayan bir yapıya sahip 

olduğu için özellikle diferansiyel kriptoanalizin başarısını doğrudan etkilemektedir. Yer değiştirme 

kutularının tasarımı için çeşitli alternatifler bulunmaktadır. Modern şifreleme standardı olarak bilinen 

AES algoritmasında bu alternatiflerden matematiksel temelli dönüşümler kullanılmıştır. Ancak 

matematiksel temelli s-box yapılarının yan kanal saldırılarına karşı kırılgan olması sebebi ile alternatif 

tasarım yaklaşımları araştırılmaya başlanmıştır. Son zamanlarda rastgele seçim tabanlı yer değiştirme 

kutularının, diğer tasarım tekniklerine karşı önemli bir alternatif olduğu çeşitli çalışmalarda 

gösterilmiştir. Bu çalışmada yenilikçi bir entropi kaynağı kullanılarak alternatif s-box yapılarının 

üretilebileceği gösterilmiştir. Çalışmada elde edilen çıktıların başarısı beş temel metrik üzerinden 

performans analizleri gerçekleştirildiğinde literatürdeki mevcut yapılara alternatif olabileceği 

görülmüştür. Bu çıktıların ileride birçok şifreleme algoritması içerisinde kullanılabileceği 

değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: entropi, s-box, yer değiştirme kutuları, rastgele, kriptoanaliz 

 

In the substitution/permutation architecture proposed by Shannon, who is regarded as the father of 

information theory, to meet information security requirements, the aim is to transform the original data 

into a form that the attacker cannot understand. These components, known as substitution-box / s-box 

in many cryptographic architectures, are the main components used in the hashing process of data, 

especially in block cipher algorithms. Since these components have a nonlinear structure, they directly 

affect the success of differential cryptanalysis. There are several alternatives for the design of 

substitution boxes. In the AES algorithm, known as the modern encryption standard, mathematical-

based transformations from these alternatives are used. However, due to the fact that mathematically 

based s-box structures are vulnerable to side channel attacks, alternative design approaches have 

begun to be investigated. Recently, random selection-based substitution boxes have been shown in 

several studies to be an important alternative to other design techniques. In this study, it has been 

shown that alternative s-box structures can be produced using an innovative entropy source. The 

success of the outputs obtained in the study was seen to be an alternative to the existing structures in 

the literature when performance analyzes were performed on five basic metrics. It has been evaluated 

that these outputs can be used in many encryption algorithms in the future. 

Keywords: entropy, s-box, substitution boxes, random, cryptanalysis 
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1. GİRİŞ 

Rastgele sayı üretimi bilgisayar biliminde oldukça önemli bir konudur. Öyle ki, modelleme, 

yaratıcılık, simülasyon, robotik ve çok daha fazla alanlar için kilit bir unsurdur.  Algoritmaların 

doğruluğu veya performansı, kullandığı rastgele sayı üretim şemasının kalitesine bağlıdır. Performans 

ve doğruluğun yanı sıra güvenlik de önemli kriter olarak görülmektedir. Makine tarafından üretilen 

rastgele sayılar kullanarak, problemleri çözme fikri ilk olarak 1949 yılında, Los Alamos ve Von 

Neumann önderliğindeki ekip tarafından ortaya atılmıştır [1].  Takip eden yıllarda rastgelelik 

kavramında sayısız ilerleme olmasına rağmen, rastgelelik özelliklerini tamamını karşılayan tek bir 

rastgele sayı üreteci olmamıştır. Hızlı olan üreteçler var ancak çoğunlukla istatistiksel açıdan iyi değil, 

istatistiksel açıdan iyi olanlar hızlı değiller. Her ikisi birden olan üreteçlerde ise güvenlik problemleri 

oluşmaktadır. İstenilen özellikleri birleştirmek amaçlı geliştirilmiş bir rastgele sayı üreteci olan PCG 

(Permuted congruential generator- Değiştirilmiş uyumlu üreteç) ailesi ile elde edilecek rastgele sayılar 

ile sorunu ortadan kaldırmak hedeflenmiştir [2]. 

Kriptografik alanda yapılan çalışmalarda sağlatılmak istenilen iki önemli kriter, yayılma ve 

karıştırmadır. Blok şifreleme algoritmaları için karıştırma özelliğinin sağlanması için, yer değiştirme 

kutuları (S-box) olarak adlandırılan yapılar kullanılmaktadır [3,4]. En anlaşılır ifade ile S-box yapısı, 

rastgele seçim tabanlı doğrusal olmayan bir fonksiyondur. Şifreleme algoritmalarının güvenliği 

açısından S-box kutularının rastgeleliği büyük önem arz etmektedir [5].  

Bu çalışmada, rastgelelik özellikleri açısından başarılı bir üreteç olan PCG ile elde edilen rastgele bit 

dizisi ile elde edilen S-box kutularının performansı, literatürde yer alan ölçütler kullanılarak 

incelenmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde PCG üreteci ailesinden, üçüncü bölümünde S-box 

kutularından detaylı şekilde bahsedilmiştir. Dördünce bölümde önerilen yöntem ile elde edilen 

sonuçlar analiz edilmiş, beşinci bölümde ise sonuçlar özetlenerek gelecek çalışmalar için önerilerde 

bulunulmuştur. 

 

2. Değiştirilmiş Uyumlu Üreteç (PCG) 

PCG, Tekdüzelik gibi önemli nitelikleri korurken, orta kaliteli rastgele sayı üretecinin çıktı kalitesini 

önemli ölçüde artırabilen, demetler üzerindeki permütasyon fonksiyonları fikrine dayanan yeni bir 

permütasyon tekniğini açıklamaktadır. PCG, üretim şemasının altında yatan her iki kavramı, yeni 

demetler üzerindeki permütasyon fonksiyonları ve bir temel lineer uyumlu üreteç, birleştiren, 

değiştirilmiş uyumlu üreteç anlamına gelmektedir. Bu bağlamda teknik, herhangi bir rastgele sayı 

üretecini geliştirmek için uygulanmaktadır.  

Rastgele sayı üreteçlerinden beklenen bazı özellikler bulunmaktadır. Bunlar istatistiksel nitelikler, iyi 

matematiksel temeller, öngörülebilirlik eksikliği, kriptografik güvenlik, iyi zaman ve alan performansı, 

küçük kod boyutu, çoklu bağımsız akışlar, yeterince uzun periyot ve k boyutlu eşit dağılım. Tüm 

kullanıcılar bu özelliklerin tümüne ihtiyaç duymasa da diğer her şey eşit olduğunda, bir rastgele sayı 

üreteci bu özelliklerden ne kadar fazlasını sağlayabilirse o kadar iyi olmaktadır. İlerleyen bölümlerde 

tartışacağımız PCG ailesi bunların hepsini sağlamaktadır. 

Doğrusal uyumlu üreteçler (LCG), PCG ailesinin önemli bir bileşenidir. Sözde rastgele sayısı dizisi 

oluşturmak için kullanılan teknik, ilk olarak Lehmer tarafından önerilmiştir [6]. LCG’ lerin istatistiksel 

olarak zayıf olsa da, diğer sayılan tüm rastgelelik özelliklerinin tamamına sahip oldukları 

görülmektedir. Marsaglia [7], en iyi seçilmiş çarpımsal sabitlerle bile, n-boyutlu bir uzayda noktaları 

seçmek için bir LCG kullanmanın, en fazla 1/n hiperdüzlem üzerinde uzanacak noktalar üreteceğini 

göstermektedir. Bu durum da LCG’ nin alt sıradaki bitlerinde net bir tekrarlama olduğu için zayıf 

yönünü göstermektedir. Bu durumlarda, rastgeleliği arttırmak ve çıktıyı bir şekilde eşleyerek tek tip 

bir karıştırma uygulamak için permütasyon fonksiyonu kullanılmaktadır.  

İdeal bir rastgele sayı üretecinin çıktısını iyileştirmek için bir permütasyon fonksiyonundan 

geçirilirken, sapmalar meydana gelmez. Burada üç olasılık oluşmaktadır. Bunlar; 

1. Üretecin istatistiksel özellikleri değişmemektedir.  



6th INTERNATIONAL EDUCATION AND INNOVATIVE SCIENCES CONGRESS 

(November 24-25, 2022 / Burdur Mehmet Akif Ersoy University 

1387 
 

2. Jeneratörün istatistiksel özelliklerini geliştirerek kusurlarını maskelemektedir.  

3. Jeneratörün istatistiksel özelliklerini kötüleştirerek kusurlarını ortaya çıkarmaktadır. 

 

3. Yer Değiştirme Kutuları (S-box) 

Şifreleme algoritmalarında, karıştırma özelliği için geliştirilen yer değiştirme kutuları (S-box) önemli 

yere sahiptir. Sezgisel, rastgele ve matematiksel seçim tabanlı tasarım teknikleri bulunmaktadır. 

Matemaiksel seçim tabanlı S-bocx kutuları, AES olarak adlandırılan blok şifreleme algoritmasına 

damgasını vurmuştur [3,4]. Ancak, uygulamaya yönelik saldırılar için problemlere neden olacağı 

yapılan çalışmalarda ve uygulamalarda görülmektedir. Dolayısıyla rastgele seçim tabanlı S-box 

yapıları güncel araştırmalarda popüler hale gelmiştir [8].   

 

En temel ifade ile kriptografik s-box yapısı, Denklem 1’ de görüldüğü üzere doğrusal olmayan bire-bir 

ve örten fonksiyon şeklinde tasarlanmaktadır. Görüldüğü üzere [0:n] arasındaki sayılar, yine aynı 

aralıktaki sayılara dönüştürülerek karıştırma özelliği sağlanmaktadır. 

 

𝑆(𝑛): [0: 𝑛] → [0: 𝑛]         

 (1) 

 

AES s-box yapısı kriptolojik açıdan zayıflıklar içermese de kriptoanaliz tekniklerinin gelişmesi ile 

çeşitli zayıflıkların olabileceği ortaya konulmuştur. Uygulama saldırılarının bir türü olan yan kanal 

saldırıları matematik tabanlı tasarımın zafiyetini ortaya çıkarırken, rastgele seçim tabanlı tasarım 

tekniğinin zaafiyete karşı alternatif olabileceğini göstermiştir [9,10]. 

 

4.  Önerilen Yöntem ve Analiz 

Rastgele seçim ilkesine dayalı pek çok çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmada entropi kaynağı olarak 

PCG sayı üretecinden elde edilen veriler kullanılmıştır. S-box yapısı oluşturulurken elde edilen bit 

dizileri binary(8-bit) şeklinde gruplandırılarak (0-255) arasında değerlere dönüştürülmüş ve tabloya 

yerleştirilmiştir. Bu işlem tüm tablo dolana kadar devem eder ve aynı değerleri üreten veriler dikkate 

alınmaz. Böylece s-box yapılarının en önemli gereksinimlerinden birebir ve örten kavramı garanti 

altına alınmış olur. Elde edilen yer değiştirme kutularından bir tanesi ve analiz programının çıktısı 

Şekil 1’de verilmiştir.   

 

 

Şekil 1. Oluşturulan S-box analizi ve 16x16 boyutunda S-box 
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S-box yapıları için genel olarak kabul edilen diğer dört özellik, sırasıyla katı çığ kriteri, giriş ve çıkış 

bitlerinin bağımsızlığı, doğrusal olmama ve diferansiyel saldırılara karşı direnci gösteren XOR dağıtım 

tablosudur. Bu kriterler ve matematiksel ifadeleri hakkında daha fazla ayrıntı için bkz. [3,4, 11] 

incelenebilir. Kriterler için uygun değerler aşağıda özetlenmiştir; 

 

 

• Katı çığ kriteri (SAC) için 0,5 değeri ideal değer olarak kabul edilir. 

• Doğrusal olmayan ölçüm için 112 değeri ulaşılabilecek en yüksek değerdir. 

• BIC (bağımsız giriş ve çıkış bitleri) değeri SAC ve doğrusal olmama kriterleri için girdi-çıktı 

ilişkisinin yeniden ele alınması.  

• XOR dağılım tablosunda hesaplanan değerler arasında en yüksek değerin mümkün olduğu kadar 

küçük olması istenmektedir. 

 

5. Sonuçlar 

Önerilen yöntemin başarımını test etmek için, literatürde daha önce yayınlanmış bazı çalışmalar 

kullanılmıştır ve Tablo 1’ de performans karşılaştırmaları verilmiştir. Rastgele seçim tabanlı üretilen s-

boxların değerlendirilmesi iki önemli kriter ön plana çıkmaktadır. Bunlar doğrusal olmama ve XOR 

dağılımlarıdır. Doğrusal olmama değerinin yüksek olması, XOR dağılım değerinin ise düşük olması 

genellikle avantaj sağlamaktadır. Çalışmamız sonucunda elde edilen s-box yapısının bu kriterler göz 

önüne alındığında başarılı sonuçlar ürettiği gözlemlenmiştir. Bu doğrultuda, PCG rastgele sayı 

üretecinin entropi kaynağı olarak kullanılan bu yöntem, şifreleme algoritmaları için s-box üretiminde 

kullanılarak kriptografik gereksinimler karşılanabilir. 

 

Tablo 1.Performans karşılaştırması için istatistiksel sonuçlar 

S-box SAC NL 
I/O 

XOR 
BIC 

 Ort 
En 

Kucuk 

En 

Buyuk 
Ort 

En 

Kucuk 

En 

Buyuk 

En 

Buyuk 
SAC NL 

Önerilen 0,5054 0,4062 0,5938 104 98 108 10 0,4981 103,79 

Kaynak 

12 
0.4980 0.6093 0.3750 102 106 104 10 0.4971 103.2 

Kaynak 

13 
0.5026 0.5781 0.3906 100 106 104 10 0.5033 103.2 

Kaynak 

14 
0.5 - - - - 104 10 0.498 102.8 

Kaynak 

15 
0.4954 0.6094 0.2813 98 108 104 12 0.4967 102 

Kaynak 

16 
0.4946 0.6250 0.3750 100 106 104 10 0.4990 102.5 

Kaynak 0.5018 0.5175 0.4825 102 106 104 10 0.5019 103.5 
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17 

Kaynak 

18 
0.5039 0.6093 0.4218 98 108 104 12 0.5078 104 

Kaynak 

19 
0.5058 0.5781 0.3906 101 108 103.8 14 0.4958 102.6 

Kaynak 

20 
0.5036 0.6328 0.4140 101 106 103.8 10 0.5037 103.4 

Kaynak 

21 
0.4987 0.6015 0.4140 99 106 103.3 10 0.4995 103.3 

Kaynak 

22 
0.5058 0.625 0.4062 99 106 103.3 12 0.5037 103.6 

Kaynak 

23 
0.5058 0.5975 0.3671 98 108 103.2 12 0.5031 104.2 

Kaynak 

24 
0.5048 0.5937 0.4218 100 106 103.2 10 0.5009 103.7 

Kaynak 

25 
0.5039 0.625 0.3906 96 106 103 12 0.5010 100.3 

Kaynak 

26 
0.5 0.6093 0.4218 100 106 103 14 0.5024 103.1 

Kaynak 

27 
0.5012 0.5937 0.4062 98 108 103 12 0.4988 104.1 

Kaynak 

28 
0.5178 0.6719 0.3906 96 106 102.5 54 0.4026 102.5 

Kaynak 

29 
0.4836 0.6016 0.3281 98 108 102.3 14 0.4992 100 

Kaynak 

30 
0.5059 0.6094 0.4219 96 108 102.25 16 0.5050 103.5 

Kaynak 

31 
- - - - - 102 8 - - 

Kaynak 

32 
0.4812 0.625 0.125 84 106 100 16 0.4962 101.9 

Kaynak 

33 
0.4812 0.625 0.125 84 106 100 16 0.4962 101.9 
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GÖRÜNTÜ SIKIŞTIRMA VE ŞİFRELEME SÜREÇLERİNİ BİRLEŞTİREN YENİLİKÇİ 
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AN INNOVATIVE APPROACH COMBINING IMAGE COMPRESSION AND ENCRYPTION 

PROCESSES 
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Günümüzde her şeyin hızlı bir değişim gösterdiği gözlemlenmektedir. Bu değişimin gözlemlediği 

alanlardan bir diğeri de Nesnelerin İnterneti (Internet of Things – IoT) kavramının her şeyin interneti 

(Internet of Everything – IoE) kavramına evirilmiş olmasıdır. Bir başka ifade ile artık hiç olmadığı 

kadar çok farklı kaynaktan çok ciddi miktarda veri aktarımı gerçekleştirilmektedir. Büyük veri olarak 

adlandırılan bu veri kümesi içerisinden yapay zeka algoritmalarıyla faydalı bilgi çıkartılması, bütün 

araştırmacıların gündemini kapsayan güncel bir konudur. Ancak burada dikkat edilmesi gereken 

önemli noktalardan biri, veri güvenliğinin nasıl sağlanacağıdır. Veri güvenliği probleminden etkilenen 

özel alanlardan biri tıbbi veriler olmuştur. Özellikle kişisel verilerin korunması konusundaki 

düzenlemelerin giderek regülatörler tarafından dayatılması medikal verilerin güvenliği konusundaki 

eksikliklere daha belirgin şekilde işaret etmeye başlamıştır. Tıbbi verilerin güvenlik probleminin yanı 

sıra adreslenmesi gereken bir diğer problem ise büyük hacimli verilerin efektif şekilde depolanması 

için yapılacak çalışmalar olmuştur. Tıbbi verilerin depolanmasında bir standart olarak kabul edilen 

DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine - Tıpta Dijital Görüntüleme ve İletişim) 

içerisinde bu sebeple JPEG sıkıştırma algoritması kullanılmaktadır. Bu çalışmada ise sıkıştırma ve 

şifreleme süreçlerini birleştiren yenilikçi bir yaklaşım önerilmiştir. Çalışmanın amacı şifreleme ve 

sıkıştırma aşamalarının aynı süreç içerisinde gerçekleştirilmesidir. Elde edilen sonuçlarda hem 

şifreleme performansının arttırıldığını hem de şifrelenmiş verilerin kriptolojik gereksinimlerini 

sağladığı gösterilmiştir. Elde edilen sonuçların, ilerideki çalışmalarda PACS (Picture Archiving and 

Communication Systems - Görüntü Saklama ve İletişim Sistemleri) sistemlerinde etkin şekilde 

kullanılabileceği düşünülmektedir.   

Anahtar Kelimeler: görüntü sıkıştırma, görüntü şifreleme, jpeg algoritması, kriptoloji, yapay zeka 

 

Today, it is observed that everything changes rapidly. Another area observed by this change is that the 

concept of Internet of Things (IoT) has evolved into the concept of the Internet of Everything (IoE). In 

other words, a very serious amount of data is being transferred from many different sources than ever 

before. Extracting useful information with artificial intelligence algorithms from this data set, which is 

called  big data, is a current issue that covers the agenda of all researchers. However, one of the 

important points to be considered here is how to ensure data security. One of the special areas affected 

by the data security problem has been medical data. In particular, the imposition of regulations on the 

protection of personal data by the regulators has begun to point out the deficiencies in the security of 

medical data more clearly. In addition to the security problem of medical data, another problem that 

needs to be addressed is the work to be done for the effective storage of large volumes of data. For this 

reason, JPEG compression algorithm is used in DICOM (Digital Imaging and Communications in 

Medicine), which is accepted as a standard for storing medical data. In this study, an innovative 

approach that combines compression and encryption processes is proposed. The aim of the study is to 

perform the encryption and compression stages in the same process. In the results obtained, it has been 



6th INTERNATIONAL EDUCATION AND INNOVATIVE SCIENCES CONGRESS 

(November 24-25, 2022 / Burdur Mehmet Akif Ersoy University 

1393 
 

shown that both the encryption performance is increased and the cryptological requirements of the 

encrypted data are met. It is thought that the obtained results can be used effectively in PACS (Picture 

Archiving and Communication Systems) systems in future studies. 

Keywords: image compression, image encryption, jpeg algorithm, cryptology, artificial intelligence 

 

GİRİŞ 

Günümüzde pek çok araştırmacının, tüm alanlarda yaptığı çalışmaların başarısını etkileyen en önemli 

özellik rastgelelik kavramıdır. Rastgelelik kavramının başarıya katkı sağlayabilmesi için, iyi 

istatistiksel özellik göstermesi ve tahmin edilemez olması gibi temel gereksinimlerinin karşılanması 

gerekmektedir. Bu nedenle rastgelelik tek başına bir araştırma konusu haline gelmiş ve pek çok 

rastgele sayı üreteci (RNG) geliştirilmiş ve önerilmiştir [1,2]. Temel gereksinimleri karşılama 

hususunda oldukça başarılı ve pratik olan en önemli üreteçlerden biri de Doğrusal Geri Beslemeli 

Kaydırmalı Yazmaç (LFSR) üretecidir. LFSR üreticinin en önemli problemi uzun bit dizelerini elde 

edebilmek için gerekli olan giriş konfigürasyonlarının belirlenmesidir. Çünkü elde edilecek bit 

uzunluğu giriş konfigürasyonunda kullanılan flip-flop sayısı ile ilgilidir. Flip-flop sayısı arttıkça 

konfigürasyon karmaşıklığı doğru orantılı olarak artacaktır [3,4].  

Dijital dünyanın gelişmesiyle birlikte, büyük veri kavramı günlük hayatımızın önemli bir parçası 

haline gelmiştir. Dolayısıyla bilginin güvenliği, kişisel verilerin korunması gibi kavramlar ön plana 

çıkarılmaktadır. Dijital dünyada sürekli akan bu verilerin güvenliğini sağlamak ve kişisel bilgileri 

güvence altına almak için kriptografik protokollere yani şifreleme algoritmalarına ihtiyaç 

duyulmaktadır. Verileri şifreleyip, depolarken kapladığı alanları küçültmek ve veri kaybı olmadan 

saklamak gerekmektedir. Bu çalışmamızda görüntü şifreleme ve sıkıştırma algoritmalarını bir arada 

kullanılarak, hem minimum hafıza kullanımı hem de bilgi güvenliği konularına odaklanılmıştır. 

Geçmiş çalışmalarımızda NP problemlerin çözümü için önerdiğimiz optimizasyona dayalı yaklaşımın 

başarısı istatistiksel olarak gösterilmiştir. Elde edilen istatistiksel sonuçlarının gerçek hayattaki 

kriptografik problemler üzerindeki etkisini görmek için görüntü şifreleme alanına uygulanmıştır [5]. 

Sıkıştırılmış görüntülere uygulanan şifreleme algoritması ile hem bilgi güvenliğini sağlamak hem de 

görüntünün hafızada kapladığı alanı minimum seviyede tutmak hedeflenmektedir. 

Çalışmamızın ikinci bölümünde görüntü sıkıştırma algoritmasının yapısına değinilmiş,  üçüncü 

bölümünde görüntü şifreleme algoritmaları tanıtılmış, üçüncü bölümde önerdiğimiz görüntü sıkıştırma 

ve şifreleme yöntemi tanıtılmış, beşinci bölümde analiz sonuçlarına bakılarak, altınca bölümde genel 

sonuç değerlendirilmiştir. 

 

AMAÇ VE ÖNERİLEN YÖNTEM 

Günümüzde nesnelerin interneti kavramı hızlı bir şekilde gelişmesiyle birlikte, her şeyin interneti 

(Internet Of Everythings, IoE) kavramı ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla artık her yerden hızlı bir veri akışı 

işlemi gerçekleştirilmektedir. Veri akışının bu kadar önemli olduğu günümüz dünyasında güvenlik ve 

depolama olmak üzere iki önemli sorun ortaya çıkmaktadır. Bu alanda yapılan birçok çalışmada, 

verilerin şifrelenmesi yada verilerin sıkıştırılması üzerine pek çok yöntem geliştirilmiştir. Geliştirilen 

yöntemler her iki problemde de etkili sonuçlar ortaya koymuştur. Bu çalışmada ise, veri türü olarak 

görüntüler üzerinde çalışılmıştır. Yapılan çalışmada her iki problemi eş zamanlı olarak ele alarak hem 

görüntü boyutunu azaltarak depolama alanının  verimli kullanılması, hem de sıkıştırılmış görüntüyü 

şifreleyerek güvenli görüntü saklama (depolama) işlemi hedeflenmiştir.  
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Görüntü Sıkıştırma 

Görüntü büyüklüğünün azaltılması işlemine görüntü sıkıştırma denilmektedir. Ama kapasitenin yeterli 

olmasını sağlamak ve bir ağ üzerinde daha kolay iletimini sağlamaktır. Görüntü veya verilerin 

sıkıştırılması için pek çok algoritma önerilmiştir. Sıkıştırma algoritmaları en temel biçimde kayıplı ve 

kayıpsız olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Kayıpsız veri sıkıştırma, sıkıştırılan veriden daha sonra 

orijinal verinin aynısını elde etmeye imkan tanıyacak tekniklerin kullanımına dayanmaktadır. Bir bitlik 

değişikliğin bile veriyi bozacağı durumlarda kullanılmaktadır. Kayıplı veri sıkıştırma ise, veri 

içeriğinin bozulmasına neden olmayacak kayıplara izin vererek yapılan sıkıştırma işlemidir. Görüntü 

sıkıştırma işlemlerinde genel olarak kayıplı veri sıkıştırma algoritması kullanılmaktadır. Kayıpsız veri 

sıkıştırma algoritmalarına Huffman, aritmetik kodlama, LZW, kayıplı veri sıkıştırma algoritmaları GIF 

ve JPEG algoritmaları örnek olarak verilebilir [6,7]. 

JPEG, renkli veya gri tonda sabit görüntüler için geliştirilmiş sıkıştırma algoritmasıdır. Video ve 

binary (siyah beyaz) görüntülerin sıkıştırılmasında etkili değildir. Ancak benzer renk kodlarına sahip 

sürekli tonlu sabit görüntülerde en iyi sıkıştırma algoritması unvanına sahiptir. JPEG standardı web 

sayfalarında yaygın olarak kullanılmaya başladıktan sonra popüler hale gelmiştir. Şekil 1 ‘ de JPEG 

algoritmasının adımları gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 2 JPEG algoritmasının aşamaları 

JPEG algoritması, görüntü sıkıştırma çalışmalarında en çok tercih edilen sıkıştırma algoritmasıdır. 

Algoritmayı bu kadar ön plana çıkaran başlıca özellikler bulunmaktadır. Bunlar; sıkıştırma oranının 

yani kayıp veri miktarının kullanıcı tarafından belirlenmesine izin verilmesi, kayıplı ve kayıpsız olarak 

çalışabilir türevlerinin olması, 24-bitlik renk derinliğine sahip görüntülerde oldukça iyi sonuçlar 

üretmesidir [8].  

Görüntü Şifreleme 

Şifreleme algoritmaları; açık anahtarlı ve özel anahtarlı olmak üzere iki grupta incelenmektedir [9]. 

Görüntü şifreleme algoritmalarının ise, hash fonksiyonları, blok şifreleri ve akış şifreleri gibi klasik 

kriptolojik standartlardan farklı gereksinimleri vardır [10].   Görüntünün pikselleri arasındaki yüksek 

korelasyon, kaos teorisine dayalı pek çok şifreleme algoritmalarının geliştirilmesine yol açmıştır. Kaos 

tabanlı görüntü şifreleme algoritmaları sıcak bir araştırma alanıdır [11–15].  

Bu kadar çok çalışma arasında orijinal yeni bir algoritma geliştirmek zor bir iştir. Bu çalışmanın diğer 

çalışmalara göre özgün yönü, geçmiş çalışmalarımızda optimizasyon algoritmaları ve doğrusal geri 

beslemeli kaydırmalı yazmaç (LFSR) kullanılarak geliştirdiğimiz ve şifreleme alanlarında oldukça 
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başarılı olan güçlü bir anahtar planlama algoritmasına ve kaotik tabanlı güçlü bir Entropi kaynağımız 

bulunmaktadır [5].  

Kriptografik şifreleme işlemlerinin değişmez en temel kriteri koşulsuz güvenli bir yapıda olmasıdır. 

Önerilen yöntemin tartışmasız şekilde güven sağlaması için piksel sayısı kadar farklı anahtar 

kullanılması gerekmektedir. Bu durum ise, çok sayıda anahtar kullanılmasına yol açmaktadır. Anahtar 

ihtiyacınız azaltmak için, şifreleme işlemi öncesinde görüntü sıkıştırma algoritması yani JPEG 

algoritması kullanılmıştır [8]. 

Önerilen Yöntem 

Büyük veri alanındaki iki önemli sorunu eş zamanlı aşmak için görüntü sıkıştırma ve görüntü 

şifreleme algoritmasını eş zamanlı gerçekleştirilecektir. Görüntü şifreleme kısmında, geçmiş 

çalışmalarımızda başarılı sonuçlar elde ettiğimiz optimizasyon tabanlı LFSR sayı üreteci ile elde 

ettiğimiz benzersiz anahtar ile şifreleme algoritmasını kullanmak bu çalışmamızdaki özgün değerimiz 

olacaktır [5]. Şekil 2’ de iki algoritmanın eş zamanlı olarak kullanılıp sıkıştırılmış ve şifrelenmiş 

görüntü elde etmenin aşamaları temel olarak gösterilmektedir. 

 

Şekil 3 Sıkıştırılmış ve Şifrelenmiş görüntü algoritmasının temel aşamaları 

Rastgelelik, kriptografik alanlarda oldukça önemli bir kavramdır. Rastgele elde edilen anahtarların 

karşılaması gereken, iyi istatistiki özellik göstermek, tekrarsız olmak ve tahmin edilemezlik gibi belli 

kriptografik protokoller bulunmaktadır. LFSR yapısı, rastgelelik gereksinimleri için temel kabul edilen 

istatistiksel gereksinimleri sağlayabildiği için birçok pratik uygulamada ilk tercih edilen üreteçlerden 

biri olmuştur. LFSR kullanılarak geliştirdiğimiz optimizasyon tabanlı rastgele sayı üreteci ile 

kriptografik protokollere uygun tek kullanımlık anahtarlar üretilmektedir. Elde edilen anahtarların pek 

çok alanda şifreleme işlemlerinde başarıyla uygulanabilirliği görülmektedir. Başarılı anahtar 

üretecinin, büyük veri kavramı içerisinde önemli yere sahip olan görüntü verileri üzerinde de başarılı 

sonuçlar elde edilebileceği fikri ile sıkıştırılmış ve şifrelenmiş görüntü algoritmasının şifreleme 

aşamasında kullanılmaktadır. 

Çalışmamızda, öncelikle orijinal görüntü JPEG algoritmasına giriş olarak aktarılabilmesi için 

parlaklık/renklilik uzayına dönüştürülür. Bu işlem sayesinde genel görüntü kalitesi fazla bozulmadan 

sıkıştırma işlemi gerçekleştirilebilmektedir. Daha sonra, düşük çözünürlüklü piksellerden alt 

örnekleme oluşturulmaktadır. Parlaklık bileşeni için yapılmadığı için alt örnekleme, gözle görülür 

kayıp oluşturmamaktadır. Gri tonlamalı görüntülerde bu adımlar atlanır. Daha sonra her bir renk 

bileşeni 8x8 gruplar halinde düzenlenir ve her birim ayrı ayrı sıkıştırılır. 8’in katı olmayan boyutlar alt 

satır ve sağ sütun gerektiği kadar genişletilmektedir. Ayrık kosinüs dönüşümü her veri birimine 

uygulanarak frekans bileşeni haritası oluşturulmaktadır. Bu, görüntü verilerinin bilgi kaybetme 

açısından önemli adımlarını oluşturmaktadır. Oluşturulan her bir veri birimindeki 64 frekans 

bileşeninin her biri niceleme katsayısı olarak adlandırılan ayrı bir sayıya dönüştürülmektedir. 64 

niceleme katsayısının her biri JPEG parametresidir. 64 frekans katsayısı, Huffman kodlamasının bir 

kombinasyonu olarak kullanılır ve resim sıkıştırma işlemi gerçekleştirilmiş olur. 

Sıkıştırılmış görüntü, önerdiğimiz görüntü şifreleme algoritmasına giriş olarak verilmektedir. 

Optimizasyon algoritmasının başlangıç koşul parametreleri kontrol edilip, LFSR tabanlı rastgele sayı 
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üreteci parametrelere uygun flip-flop sayısında çalıştırılır ve bit dizisi oluşturulur. Elde edilen bitler 8 

li gruplara ayrılarak 0-255 arasında tam sayı değerlere dönüştürülür. Sıkıştırılmış görüntü ile elde 

edilen görüntü boyutundaki anahtar XOR işleminden geçirilerek sıkıştırılmış ve şifrelenmiş görüntü 

elde edilmiş olur.  Şekil 3’ de iki adet orijinal görüntü ile sıkıştırılmış ve şifrelenmiş görüntüleri 

gösterilmiştir. 

 

Şekil 4. (a) birinci orijinal görüntü (b) ikinci orijinal görüntü (c) birinci orijinal görüntünün şifreli ve 

sıkıştırılmış hali (d) ikinci orijinal görüntünün şifreli ve sıkıştırılmış hali 

Şekil 3’ te test için kullanılan orijinal görüntüler ile sıkıştırılmış ve şifrelenmiş görüntüleri 

gösterilmiştir. Görüntülerin analizi için oluşturulan histogram grafikleri Şekil 4’ te verilmiştir.   

 

Şekil 5 (a) Birinci orijinal görüntü histogramı (b) İkinci orijinal görüntü histogramı (c) birinci 

sıkıştırılmış ve şifrelenmiş görüntü histogramı (d) ikinci sıkıştırılmış ve şifrelenmiş görüntü 

histogramı 

ANALİZ VE SONUÇLAR 

Yapılan çalışmada JPEG sıkıştırma algoritması ile önceki çalışmalarımızda başarılı sonuçlar üreten 

şifreleme algoritmamızın eş zamanlı olarak çalışarak görüntüler üzerindeki başarısı test edilmiştir. 

Sıkıştırma algoritması ile görüntü üzerinde oldukça başarılı ve minimum kayıplı bir sıkıştırma işlemi 

gerçekleştirilmiştir. Sıkıştırma oranını ölçmede kullanılan en önemli iki ölçüt olan Sıkıştırma Oranı 

(CR) ve PSNR kullanılmıştır. Şifreleme için ise kullanılan NPCR ve UACI ölçütlerinin ideal değerleri 

sırasıyla 1 ve 0.33’ tür [16]. İki algoritmayı bir arada kullandığımız hibrit yapı için analiz sonuçlarının 
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sayısal değerleri Tablo 1’ de verilmektedir. Tablo incelendiğinde önerilen yöntemin sıkıştırılmış 

görüntüleri şifrelemede oldukça başarılı olduğu gözlemlenmiştir. Dolayısıyla önerdiğimiz anahtar 

üretecinin kriptografik veri şifreleme alanında başarılı olmasının yanı sıra, sıkıştırılmış verilerdeki 

başarısı da oldukça verimli olduğunu göstermektedir. Gelecek çalışmalarda akan görüntü, video 

görüntüleri veya pek çok farklı veri türleri üzerinde kullanılabilirliği açısından oldukça önemli bir 

hibrit yapı olabileceği görülmüştür. 

Tablo 2 Analiz sonuçları (I1: birinci, I2: ikinci görüntü) 

  I1 I2 

SIKIŞTIRMA 

CR 39,28 36,73 

PSNR 26,34 21,688 

ŞİFRELEME 

UACI 0,3389 0,3361 

NPCR %99,62 %99,68 

BOYUT 

Orijinal 112 Kb 49 Kb 

Şifreli 68 Kb 32 Kb 
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Abstract 

 Las Vegas,  Monte Carlo,  Fisher-Yates shuffle algorithms can be used for utilizing randomization to 

get high probability of good result while processing bigdata, Similarly data sorting is any process that 

involves arranging the data into some meaningful order to make it easier to understand, analyse or 

visualize. Sorting algorithm includes Insertion sort, Quick sort, Merge sort, Selection sort, Bubble sort, 

Heap sort, Counting sort, Radix sort, Shell sort, etc. MapReduce is concurrent processing and 

generating programming model which uses shuffle and sort algorithm almost static manner, hence it is 

good idea to use dynamic or adaptive method/algorithm by choosing best shuffle and/sort algorithm 

during processing of data. This could help us reducing time of processing and effort in processing of 

data.  

Keywords: Shuffle, Sort, BigData Analytics, MapReduce    

  

INTRODUCTION  

We are proposing the adaptive system that switches the algorithm depending upon the data size and 

it’s complexity. The big data is a collection of large data sets that cannot be processed using traditional 

computing techniques.  Big Data is a broad term for any collection of complex data sets that describes 

a massive volume of both unstructured and structured data. The Big Data is becoming a vital way for 

leading companies to smash their peers.  The quantity of data in our world has been exploding, and 

analyzing in large data sets-so called big data.  An adaptive algorithm is an algorithm in which it 

changes its behaviour on change of input given to it.  A sorting algorithm falls into the adaptive sort 

family if it takes advantages of existing order in its input.  It benefits from the presortedness in the 

input sequence – or a limited amout of disorder for various definitions of measures of disorder and 

sorts faster.  Adaptive sorting is usually performed by modifiying existing sorting algorithms.  

Presently it is in static.  We are going to propose it as switching selected by the user.  According to the 

size of data.  If the data is small user can select simple algorithm and if the data is large we can select 

complex algorithm according to the need.   
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Literature Survey  

Sl.no  Refered Paper  Contributions  Limitations  Future 

Enhancements  

01  Neha Mangla  Big data analytics 

analyze the large  

amount of information 

used to uncover the  

hidden patterns and the 

other information  

which is useful and  

important informations 

for the use.  

Code is very 

lengthly and more  

development efforts 

are required but the 

code efficiency is  

high as compared to 

hive.  

In this code 

efficiency is  

comparatively less.  

02  S. Janani 

Dr.D.F.X.Christopher  

Implementing the 

MapReduce-based 

machine algorithm  

with increased number 

of nodes would  

improve efficiency and 

reduces processing 

time.  

MapReduce is an 

effective frame  

work to process a 

large dataset in 

parallel.  

An effective 

algorithm to  

process future  

engineered large 

dataset to be  

implemented in  

MapReduce will be 

proposed.  

03  Jasmine Zakir  Gleaning meaningful 

information and 

competitive  

advantages from  

massive amounts of 

data as become  

increasingly important 

to organizations 

globally.  

They can use big 

data to unveil new  

patterns and trends, 

gain additional  

insights and being to 

find answer to  

pressing business 

issues.  

Data-driven 

decisions always  

tends to be better 

decisions.  

04  Esko K. Juuso  Deep learning refers to 

layered hierarchical  

unsupervised learning 

and extraction of  

different levels of 

complex systems.  

The smart adaptive 

data analysis and  

data processing 

chain are  

reorganized to form 

a 5layer as  

connections,  

conversion, cyber, 

cognition, 

configuration.  

Deep learning 

platform which  

supports levels of  

smart adaptive 

systems and  

development of 

cyber-physical 

systems.  
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05  Nada Elgendy Ahmed 

Elragal  

This paper provide an 

analysis of the  

available literature on 

big data analytics.  

The big data storage 

and management, as 

well as big data  

analytics processing 

were detailed.  

It can focus on 

providing a road  

map or frame work 

for big data  

management which 

can  

encompass the  

previously stated 

difficulties.  

  

  

 

.    

In a few sorting algorithm, the complexity changes based on pre-sorted input affects the running time. 

The algorithms that take this adaptability into account are known to be adaptive algorithms. 

We are proposing the adaptive system that switches the algorithm depending upon the data size and 

it’s complexity. 

Presently it is in static. We are going to propose it as switching selected by the user.  According to the 

size of data.  If the data is small user can select simple algorithm and if the data is large we can select 

complex algorithm according to the need. 

For example-Quick Sort is adaptive sorting algorithm because the time complexity of Quick Sort 

depends on the initial input sequence. If input is already sorted then time complexity becomes O(n^2) 

and if input sequence is not sorted then time complexity becomes O(n log n). 

Some adaptive sorting algorithms are: Bubble Sort, Insertion Sort, Quick Sort, Shell Sort. 

On the other hand some non-adaptive sorting algorithms are: selection sort, Merge sort and Heap sort. 

 

Internal sorting: 

Sorting algorithms that use main memory exclusively during the sort are called internal sorting 

algorithms. This kind of algorithm assumes high-speed random access to all memory. Some of the 

comman algorithms that use this sorting feature are: Bubble sort, insertion sort and Quick sort. 
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External sorting: 

Sorting algorithms that use external memory, during the sorting come under this category. 

They are comparatively slower than internal sorting algorithms. For example merge sort algorithm. It 

sorts chunks that each fit in RAM, then merges the sorted chunks together. 

 

Big Data Analytics 

 

 Traditional Analytics Big Data Analytics 

Focus On ▪ Descriptive analytics 

▪ Diagnosis analytics 

▪ Predictive analytics 

▪ Data Science 

Data Sets ▪ Limited data 

sets 

▪ Cleansed data 

▪ Simple models 

▪ Large scale data sets 

▪ More types of data 

▪ Raw data 

▪ Complex data models 

Supports Causation: There is no accurate 

Data 

Correlation: New insight  More 

accurate Data 

` 

Methodology 

In terms of methodology, big data analytics differs significantly from the traditional statistical 

approach of experimental design. An adaptive algorithm explains only about Insertion Sort, Quick 

Sort, Bubble Sort, Shell Sort. Here we are explaining about how the adaptive algorithm works inside 

MapReduce techniques of big data analytics. 

 

Table Of Time Complexity: 

 

Adaptive Algorithm Best Case Worst Case and Average Case 

Insertion Sort O(n) O(n2) 

Quick Sort N log n N2 

Bubble Sort O(n) N2 

Shell Sort O(n) N(log2 n) 
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Conclusion 

The algorithm has higher accuracy, coverage rate and recall rate than the literature method, and has 

strong reliability. Through the construction of adaptive learning service recommendation model, the 

paper gives the answer of how efficitive learners online learning is. The deep integration of 

information technology and education is of great significance to promote the future educational 

reform.Other algorithms are used in future enhancements. 
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ÖĞRETİM TASARIMI ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE KÜLTÜREL UYARLAMASI 

 

THE CULTURAL ADAPTATION OF THE INSTRUCTIONAL DESIGN SCALE INTO TURKISH 

 

Doç. Dr. Öner USLU1 

 

1Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi 

 

Giriş 

Türkiye’de öğrencilerin akademik başarılarının ve duyuşsal özelliklerinin desteklenmesine yönelik 

birçok girişimde bulunulmakta, öğretim programlarına ilişkin birçok güncelleme önerilmektedir 

(MEB, 2021; OECD, 2021; OGM, 2017). Milli Eğitim Bakanlığının program geliştirme çalışmalarına 

paralel olarak üniversitelerde de öğretimin geliştirilmesine yönelik birçok girişim bulunmaktadır. 

Bunların en önemlilerinden birisi eğitim fakültelerine kendi öğretim programlarını hazırlama 

yetkisinin verilmesidir (YÖK, 2020). Böylece fakülteler kendi öğretim programlarını hazırlamış ve 

uygulamaya başlamıştır.  Ancak hazırlanan resmi programların sınıfta hayat bulabilmesi ancak 

eğitimcilerin dersleri uygun yollarla tasarlamaları ile mümkün olacaktır (Posner, 2004).Eğitimcilerin 

dersi nasıl tasarladıkları ve uyguladıklarının belirlenmesi bu açıdan oldukça önemlidir. Bu nedenle 

öğretmenlerin dersi tasarlamaya ne kadar önem verdikleri ve tasarlamak için ne kadar çaba 

harcadıklarının belirlenmesi var olan durumun açıklanması açısından önemlidir. Ancak Türkçe 

alanyazında öğretim tasarımına ilişkin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracına rastlanmamıştır. Böyle bir 

ölçme aracının Türkçe alanyazına kazandırılması öğretim tasarımıyla ilişkili olan değişkenlerin 

belirlenmesine yönelik ilişkisel çalışmalara da ışık tutacaktır. Bu yolla öğretim tasarımını 

etkileyebilecek değişkenler ortaya konabilir.  

Yöntem 

Bu araştırmanın amacı Wilkesmann and Schmid (2012) tarafından öğretim üyelerine yönelik olarak 

geliştirilmiş olan Öğretim Tasarım Ölçeği’nin (ÖTÖ) Türkçe ‘ye kültürel uyarlamasının yapılmasıdır. 

Orijinal ölçek öğretim üyelerinin yürütecekleri öğretimin tasarlanmasına verdikleri önem ve bunun 

için harcadıkları çabanın belirlenmesini amaçlayan iki boyuttan oluşmaktadır. Ölçeğin seçenekleri 

beşli likert tipindedir. Ölçeğin orijinaline ilişkin açımlayıcı faktör analizi sonucunda (AFA) elde edilen 

madde faktör yükleri .55 ila .77 arasında değişmektedir. Cronbach’ın Coefficient Alpha iç geçerlik 

değerleri .74 ve .76  olarak hesaplanmıştır.  

Ölçeğin Türkçe’ye uyarlama çalışması kapsamında ilk olarak çeviri tekrar çeviri işlemleri yapılmıştır. 

Üç dil uzmanı tarafından Türkçe’ye çevrilen ölçek başka üç dil uzmanı tarafından yeniden İngilizceye 

çevrilmiştir. Çeviri tekrar çeviri işlemlerine katılmayan bir dil uzmanı ve araştırmacı tarafından madde 

seçimleri yapılmış, çeviri çalışmaları sonrasında oluşan taslak forma ilişkin dört uzmandan görüş 

alınmıştır. Uzmanlardan ikisi eğitim programları ve öğretim alanında ikisi ise psikolojik danışma ve 

rehberlik alanında akademik çalışmalar yürütmektedir. Ölçme aracının psikometrik özelliklerinin 

incelenmesi için 282 öğretim üyesinden veri toplanmıştır. Deneme çalışmasına katılan öğretim 

üyelerinin ünvanlarına ilişkin dağılımları Tablo 1’de sunulmuştur.   
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Tablo 1. Deneme çalışmasına katılan öğretim üyelerinin ünvanlarına göre dağılımı 

 
f % 

Pof. Dr 46 16 

Doç. Dr 73 26 

Dr. Öğr. Üyesi 40 14 

Öğretim Görevlisi 84 30 

Argör. Dr. 38 14 

   

Toplam 281 100 

Elde edilen verilerin analizi için SPSS 25 ve Lisrel 8.7. yazılımları kullanılmıştır (IBM Corp., 2017; 

Jöreskog & Sörbom, 2018). Veri setinin AFA’ya uygun olup almadığının incelenmesi için KMO testi 

yapılmış sonuç .73 olarak hesaplanmıştır. Bu durumda her bir boyut için madde sayısının yeterli 

olduğu çıkarımında bulunulmuştur. Ayrıca Bartlet testi anlamlı bulunmuş ve bu durumda değişkenler 

arası korelasyonun faktör analizi için yeterli olduğu sonucuna varılmıştır (Leech vd., 2014). Öğretim 

elemanlarının öğretim tasarımına verdikleri önem ile öğretimi tasarlamak için harcadıkları çabanın 

birbiri ile korele olması beklendiğinden direkt oblimin döndürme kullanılmıştır. AFA sonucu elde 

edilen iki faktörlü yapı toplam varyansın %52’sini açıklamaktadır. Elde edilen madde faktör yükleri 

Tablo 2’de sunulmuştur.  

Tablo 2: Öğretim Tasarımları Ölçeğine ilişkin madde faktör yükleri 

 
1 2 

ot1 .80 
 

ot3 .79 
 

ot2 .69 
 

ot4 .58 
 

ot5 .53 
 

ot7 
 

.80 

ot9 
 

.80 

ot6 
 

.75 

ot10 
 

.67 

ot8 
 

.38 

AFA değerlerinin yanı sıra ÖTÖ’nün yakınsama geçerliği ve ıraksama geçerliğinin başka bir 

versiyonu olan ayırt edici geçerlik analizi değerleri hesaplanmıştır. ÖTÖ’nin güvenirlik ve ortalama 

açıklanan varyans değerleri Tablo 3’de sunulmuştur.  
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Tablo 3: Öğretim Tasarımı Ölçeği verilerinin güvenirlik ve ortalama açıklanan varyans değerleri 

(Average Variance Extracted -AVE ) 

Boyutlar Maddeler Coefficient 

Alpha 

Yapısal 

(Composite) 

Güvenirlik 

Ortalama Açıklanan 

Varyans (OAV) 

Önem  5 .72 .81 .47 

Çaba 5 .77 .82 .49 

Tablo 3’de ÖTÖ’den elde edilen veriler için Coefficient Alfa güvenirliği  ve yapı güvenirliği 

değerleri .70’den büyük olduğu OAV değerinin ise .47 ve daha yüksek olduğu görülmektedir. Ayırt 

edici geçerliğin hesaplanmasında ÖTÖ’nun alt boyutları arasındaki korelasyonlar ve OAV 

değerlerinin karekökleri hesaplanmış, elde edilen sonuçlar Tablo 4’de sunulmuştur.  

Tablo 4: ÖTÖ’nün alt boyutlarının betimsel değerleri, alt boyutlar arasındaki korelasyon ve 

oav değerlerinin karekökü 

 Sembol Ort Std. Sapma [1] [2] 

Önem [1] 4.47 .48 .69  

Çaba [2] 4.02 .68 .48 .70 

Tablonun sağ tarafında ÖTÖ alt boyutlar arasındaki korelasyon matrisi verilmiştir. Korelasyon 

matrisinin köşegen elemanları OAV’ın karekökünü (koyu olan değerler) ve köşegen dışı elemanlar ise 

alt boyutlar arasındaki korelasyon değerlerini göstermektedir. Tablo 4’de görüldüğü gibi her bir alt 

boyuttan hesaplanan OAV değerlerinin karekökü hem .50’nin üzerindedir hem de diğer alt boyutlar ile 

olan korelasyon değerlerinden daha büyüktür.  

Ölçeğin AFA sonucu elde edilen iki faktörlü yapısının doğrulanması için doğrulayıcı faktör analizi 

(DFA) yapılmıştır. DFA analizi sırasında önerilen modifikasyon indekslerinden üçü işe koşulmuştur. 

Doğrulayıcı faktör analizi sonucu elde edilen değerlere ilişkin sonuçlar Şekil 1’de uyum iyilikleri de 

Tablo 5’de sunulmuştur.  

 

Şekil 1: Öğretim Tasarımı Ölçeğine ilişkin doğrulayıcı faktör analizi sonuçları 
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Tablo5: Öğretim Tasarımı Ölçeği doğrulayıcı faktör analizi sonucu elde edilen uyum iyilikleri 

Uyum 

indeksleri  

İyi uyum*  Yeterli Uyum*  Ölçeğe İlişkin 

Değerler 

RMSEA  0<RMSEA<0.05  0.05<RMSEA<0.08  .076 

SRMR  0<SRMR<0.05  0.05<SRMR<0.1  .077 

NNFI  0.97<NNFI<1  0.95<NNFI<0.97  .97 

CFI  0.97<CFI<1  0.95<CFI<0.97  .98 

𝜒2   70 

Sd   27 

* (Jöreskog ve Sörbom, 2015; Şimşek, 2007) ** p<.01  

 

Tartışma 

Bu araştırmada Öğretim Tasarım Ölçeği’nin Türkçe’ye kültürel uyarlaması yapılmış ve psikometrik 

özelliklerinin öğretim üyeleri örnekleminde geçerli olup olmadığı incelenmiştir. Bu doğrultuda ilk 

olarak çeviri tekrar çeviri işlemleri yapılmış, ölçek maddelerine ilişkin uzman görüşü alındıktan sonra 

deneme uygulamasına geçilmiştir. Deneme uygulamasında 282 öğretim üyesinden elde edilen veriler 

kullanılarak analizler yapılmıştır. İlk olarak Türkçe forma ilişkin ölçeğin faktör yapısı AFA ile 

incelenmiştir. Her ne kadar bazı araştırmalarda ölçek uyarlama çalışmalarında AFA’nın 

kullanılmayabileceğin belirtilse de faktör yapısının ilk olarak AFA ile incelenmesini öneren 

araştırmacılar da bulunmaktadır (Erkuş, 2017). AFA sonucu elde edilen iki faktörlü yapının toplam 

varyansın %52’sini açıkladığı ve madde faktör yüklerinin .38’in üzerinde olduğu görülmektedir. Bu 



6th INTERNATIONAL EDUCATION AND INNOVATIVE SCIENCES CONGRESS 

(November 24-25, 2022 / Burdur Mehmet Akif Ersoy University 

1409 
 

durumda AFA değerlerinin kabul edilebilir değerlerin üzerinde olduğu söylenebilir (Kalaycı, 2008; 

Leech vd., 2014).  

ÖTÖ’nün güvenirlik değerlerinin incelenmesi amacıyla Cronbach’ın Coefficient Alpha değerleri ile 

yapısal güvenirlik değerleri hesaplanmıştır. Her iki boyut için de bu iki değerin .70’in üzerinde olması 

ölçeğin güvenirlik değerlerinin kabul edilebilir düzeyde olduğunu göstermektedir (Cronbach, 1951; 

George & Mallery, 2019). Yakınsama geçerliğinin sağlanabilmesi için ise madde faktör yükleri ve 

OAV değerleri dikkate alınmakta her iki değerin de .50’nin üzerinde olması önerilmektedir (Fornell & 

Larcker, 1981; Huang vd., 2013). Ancak yapısal güvenirlik değeri .60’ın üzerinde olduğunda .40’ın 

üstü OAV değerleri de kabul edilebilir (Fornell & Larcker, 1981; Huang vd., 2013). Ölçeğe ilişkin bu 

değerlerin .47’nin üzerinde olması yakınsama geçerliğinin sağlandığını göstermektedir.  

Ayırt edici geçerliğin sağlanabilmesi için OAV değerlerinin karekökünün hem .50’den hem de ölçeğin 

alt boyutları arasındaki korelasyon değerlerinden büyük olması beklenmektedir (Fornell & Larcker, 

1981). ÖTÖ’ye ilişkin OAV’ın karekök değerlerinin .69 ve .70 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin alt 

boyutları arasındaki korelasyon katsayıları da .48 ve .68 olduğundan ölçeğin ayırt edici geçerliği 

sağladığı sonucuna varılabilir.   

DFA sonucu elde edilen uyum iyilik değerlerinin de kabul edilebilir sınırlar içerisinde olduğu 

görüldüğünden ölçeğin orijinal faktör yapısının Türkçe form için de doğrulandığı sonucuna varılmıştır 

(Jöreskog & Sörbom, 2015; Şimşek, 2007). Bu durumda ÖTÖ’nün Türkçe formunun öğretim üyeleri 

örnekleminde geçerli ve güvenilir olduğu sonucuna varılabilir.  

Bu ölçek kullanılarak öğretim üyelerinin öğretim tasarımına verdikleri önem ve harcadıkları çabanın 

belirlenebilmesine ilişkin araştırmalar yürütülebilir. Ayrıca öğretim üyelerinin öğretim tasarımları ile 

ilişkili değişkenlerin belirlenmesine yönelik korelasyonel çalışmaların yürütülmesi mümkün olacaktır. 

Böylece öğretim tasarımlarını etkileyen değişkenlerin belirlenmesine ilişkin araştırmalara öncülük 

edecek sonuçları elde edilebilir. Ölçeğin psikometrik özelliklerinin öğretmenler üzerinde de 

incelenmesi yararlı olacaktır.  
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Giriş 

Öğrenci motivasyonlarının belirlenmesi ve türlerinin ortaya çıkarılması son yıllarda önemli araştırma 

konularından birisi haline gelmektedir (Aytaç, 2021). Öğrenci motivasyonlarının ya düşük olduğu ya 

da dışsal motivasyonun içsel motivasyondan daha yüksek olduğu görülmektedir (Tekin, 2020). Bu 

durum da öğretimin verimliliği açısından oldukça önemli sorunlara neden olmaktadır (ERG, 2020, 

2021).  Bu nedenle öğrenci motivasyonunu ve bunu etkileyen değişkenleri açığa çıkarmak oldukça 

önemli görülmektedir. Motivasyon birçok değişkenden etkilenen karmaşık bir psikolojik yapıdır (Deci 

& Ryan, 2008). Okullarda bu değişkenlerin neler olduğu incelendiğinde öğretmen davranışları, sınıf 

iklimi, akran ilişkileri, öğrenme görevlerinin zorluğu, öğrenciye verilen destek gibi etmenler 

sıralanabilir (Gezer & Şahin, 2017; Kauper vd., 2010). Bu durumda çalışma koşullarının motivasyonu 

destekleyici olup olmadığının belirlenmesi ön plana çıkmaktadır. Ancak alanyazın incelendiğinde 

üniversite öğrencilerine yönelik olarak motivasyonel çalışma koşulları ölçeği olmasına rağmen lise 

öğrencilerinin çalışma koşullarına ilişkin değerlendirmelerini belirleyebilecek bir ölçme aracının 

bulunmadığı görülmektedir. Bu nedenle bu araştırmada Kauper vd.  (2010) tarafından geliştirilmiş ve 

Uslu (2021) tarafından Türkçeye uyarlanmış olan Motivasyonel Çalışma Koşulları Ölçeğinin 

psikometrik özelliklerinin lise öğrencileri için de geçerli olup olmadığının incelenmesi amaçlanmıştır.   

Yöntem 

Motivasyonel Çalışma Koşulları Ölçeği’nin orijinali sekiz farklı boyutta yer alan 25 maddeden 

oluşmaktadır. Bu boyutlar sırasıyla sosyal etkileşim, yeterlik desteği, özerklik desteği, öğretmen 

öğrenci ilişkisi, içerik uygunluğu, öğretimin kalitesi, öğretmenin konuya ilgisi ve aşırı iş yükü / 

zorluktur. Öğretimin kalitesi boyutu dört maddeden oluşmakta bunun dışındaki bütün boyutlar ise üçer 

maddeden oluşmaktadır. Kauper vd.  (2010)’in geliştirdiği orijinal ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik 

değerleri .60 ila .86 arasında değişmektedir.  

Ölçeğin Türkçeye kültürel uyarlaması üniversite öğrencileri örnekleminde Uslu (2021) tarafından 

yapılmıştır. Bu uyarlama çalışmasında açımlayıcı faktör analizi sonucu elde edilen madde faktör 

yüklerinin .46 ila . 92 arasında değiştiğidoğrulayıcı faktör analizi sonucu elde edilen uyum iyiliklerinin 

kabul edilebilir sınırlar içinde olduğu görülmektedir. Uyarlama çalışmasındaki Cronbach Alpha 

güvenirlik değerleri ise .69 ila .88 arasında değiştiği rapor edilmiştir.  

Araştırma kapsamında 670 lise öğrencisinden veri toplanmıştır. Bu verilerden ilk 350’si üzerinden 

açımlayıcı, 320’u üzerinden ise doğrulayıcı faktör analizleri yürütülmüştür. Erkuş (2017) ölçeklerin 

psikometrik özelliklerinin incelenmesine yönelik çalışmalarda açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör 

analizlerinin aynı örneklem üzerinden yapılmaması gerektiğini belirtmektedir. Elde edilen verilerin 

incelenmesi amacıyla açımlayıcı faktör analizi, doğrulayıcı faktör analizi, yakınsak ve ıraksak 

analizler yoluyla incelenmiştir. Açımlayıcı faktör analizi SPSS 25, doğrulayıcı faktör analizi ise Lisrel 

8.7. programları kullanılarak yapılmıştır.  
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Bulgular 

 Yapılan açımlayıcı faktör analizinde boyutların bazılarının birbiriyle ilişkili olması beklendiğinden 

direkt oblimin döndürme yapılmıştır. KMO Bartlet testi anlamlı çıktığından veri setinin faktör analizi 

için uygun olduğu sonucuna varılmıştır (Kalaycı, 2008; Leech vd., 2014). Açımlayıcı faktör analizi 

sonucu elde edilen madde faktör yükleri Tablo 1’de sunulmuştur.  

Tablo 1. Motivasyonel Çalışma Koşulları Ölçeği Faktör Yükleri (n=350) 

  

Sosyal 

Etkileşim 

Yeterlik 

Desteği 

Özerklik 

Desteği 

Öğretmen 

Öğrenci 

İlişkisi 

İçerik 

Uygunluğu 

Öğretimin 

Kalitesi 

Öğretmenin 

Konuya 

İlgisi 

Aşırı İş 

Yürü / 

Zorluk 

mck1 .837        

mck2 .848        

mck3 .889        

mck4  .755       

mck5  .886       

mck6  .851       

mck7   .794      

mck8   .654      

mck9   .833      

mck10    .763     

mck11    .834     

mck12    .854     

mck13     .775    

mck14     .751    

mck15     .588    

mck16      .721   

mck17      .586   

mck18      .716   

mck19      .463   

mck20       .385  

mck21       .465  

mck22       .795  
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mck23        .737 

mck24        .708 

mck25        .753 

 

Tablo 1 incelendiğinde madde faktör yüklerinin .46 ila .89 arasında değiştiği görülmektedir. 

MÇKÖ’nin faktör yapısının doğrulanması amacıyla doğrulayıcı faktör analizi işe koşulmuştur. Elde 

edilen sonuçlar Tablo 2’de sunulmuştur.  

Tablo 2. MÇK’ya İlişkin Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları (n=310) 

Uyum İyilikleri İyi Uyum* Yeterli Uyum* Ölçekten Elde Edilen Değerler 

RMSEA 0<RMSEA<0.05 0.05<RMSEA<0.08 .05 

SRMR 0<SRMR<0.05 0.05<SRMR<0.1 .04 

NNFI 0.97<NNFI<1 0.95<NNFI<0.97 .98 

GFI 0.95<GFI<1 0.90<GFI<0.95 .90 

AGFI 0.90<AGFI<1 0.85<AGFI<0.90 .87 

CFI 0.97<CFI<1 0.95<CFI<0.97 .98 

X2   438 

sd   247 

*  (Jöreskog & Sörbom, 2015; Şimşek, 2007) **p<.01 

 

Tablo 2 incelendiğinde doğrulayıcı faktör analizi sonucu elde edilen uyum iyiliklerinin kabul edilebilir 

sınırlar içerisinde olduğu görülmektedir. Doğrulayıcı faktör analizi sonucu elde edilen standardize 

sonuçlar ise Şekil 1’de sunulmuştur.  
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Yapı Geçerliği ve Güvenirlik 

Motivasyonel Çalışma Koşulları ölçeğinin ölçmeyi amaçladığı yapıyı lise örnekleminde ölçüp 

ölçmediğine ilişkin yapı geçerliği için yakınsama geçerliği (convergent validity) ve ıraksama 

geçerliğinin (divergent validity) farklı bir versiyonu olan ayırt edici geçerlilik (discriminant validity)  

teknikleri yöntemiyle incelenmiştir. Yakınsama geçerliğinde, Açıklanan Ortalama Varyans (AOV) 

değerlerinin iç tutarlık güvenirlik değerlerinden küçük olması ve her bir AOV değerinin ise 0.50 

değerinden büyük olması gerektiği belirtilmektedir (Demir & Yurdagül, 2014; Fornell & Larcker, 

1981). Ancak, yapı geçerliği değerlerinin .50’den büyük olması durumunda .40 üstü AOV değerleri de 

kabul edilebilir (Fornell & Larcker, 1981; Huang et al., 2013). MÇK ölçeğinden elde edilen verilerin 
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analizi sonucunda oluşan AOV, yapısal güvenirlik ve Cronbach alfa değerleri Tablo 3’te sunulmuştur. 

Tablo 3’e göre, MÇKölçeğinin AOV değerleri 0.45’den ve güvenirlik katsayıları da 0.6’dan büyük ya 

da bu değere yakın olduğundan (Kalaycı, 2008; Leech vd., 2014) geçerli ve güvenilir ölçümler 

yapabildiği sonucuna varılabilir.  

 

Tablo 3. Güvenirlik Ve Ortalama Açıklanan Varyans (OAV) Değerleri  

Boyutlar Madde Sayısı Cronbach Alfa 

(α) 

Yapısal 

Güvenirlik (ω) 

AOV 

Sosyal Etkileşim 3 .83 .89 .74 

Yeterlik Desteği 3 .81 .87 .69 

Özerklik Desteği 3 .64 .81 .65 

Öğretmen Öğrenci 

İlişkisi 

3 .82 .86 .71 

İçerik Uygunluğu 3 .71 .75 .59 

Öğretimin Kalitesi 4 .79 .72 .51 

Öğretmenin Konuya 

İlgisi 

3 .76 .57 .45 

Aşırı İş Yürü / Zorluk 3 .57 .78 .61 

 

Fornell ve Larcker (1981) paylaşılan varyans (yapılar arası korelasyonun karesi) kestirimlerinden daha 

büyük AOV değerlerinin, ıraksama geçerliğini desteklediğini belirtmiştir. Başka bir deyişle, AOV 

değerlerinin kareköklerinin gizil değişkenler arasındaki ilişki katsayılarından daha yüksek olması, 

ayırt edici geçerliğin kanıtıdır. Tablo 5’te de görüldüğü gibi AOV değerlerinin kareköklerini belirten 

matrisin köşegen elemanları, matrisin köşegen olmayan eleman değerlerinden büyüktür. Bu durumda 

MÇK ölçeği Türkçe formunun ıraksama geçerliği açısından da iyi durumda olduğu söylenebilir. 

Ölçeğe ilişkin Cronbach Alpha güvenirlik değerlerinin de kabul edilen sınırların üzerinde yada bu 

sınırlara yakın değerlere sahip olduğu görülmektedir.  

Tablo 5. Gizil Değişkenler Arasındaki İlişki Katsayıları ve AOV Değerlerinin Karekökleri 

  �̅� S [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 

[1] Sosyal Etkileşim 3,00 0,76 .86        

[2] Yeterlik Desteği 2,74 0,76 .46 .83       

[3] Özerklik Desteği 3,18 0,68 .33 .40 .80      

[4] Öğretmen Öğrenci 

İlişkisi 
3,04 0,78 .36 .56 .38 .84     

[5] İçerik Uygunluğu 2,97 0,75 .32 .54 .36 .53 .77    

[6] Öğretimin Kalitesi 3,04 0,68 .35 .59 .31 .62 .64 .71   
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[7] Öğretmenin Konuya 

İlgisi 
2,90 0,77 .23 .48 .24 .48 .53 .66 .67  

[8] Aşırı İş Yürü / Zorluk 2,72 0,72 .06 .09 .02 .03 .04 .08 .09 .78 

 

 

Ölçüte Dayalı Geçerlik 

Ölçüte dayalı geçerliğin incelenmesi amacıyla motivasyonel çalışma koşulları ölçeğinin alt 

boyutları ile öğrenme iklimi ölçeği arasındaki korelasyon incelenmiş elde edilen sonuçlar Tablo 5’te 

sunulmuştur.  

Tablo 5: MÇK Ölçeği ile Öğrenme İklimi Ölçeği arasındaki korelasyonlar (n=304) 

    

Sosyal 

Etkileşi

m 

Yeterli

k 

Desteği 

Özerkli

k 

Desteği 

Öğreti

m 

Eleman

ı 

Öğrenci 

İlişkisi 

İçerik 

Uygunluğ

u 

Öğretimi

n Kalitesi 

Öğretim 

Elemanını

n Konuya 

İlgisi 

Aşırı 

İş 

Yükü 

Öğrenm

e İklimi 

Ölçeği 

Pearso

n Kor. ,471** ,616** ,392** ,668** ,599** ,656** ,661** -,008 

  p ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,890 

**p<.01, *p<.05 

 

Tablo 5’te görüldüğü gibi Öğrenme İklimi Ölçeği ile MÇK Ölçeği’nin aşırı iş yükü hariç bütün alt 

boyutları arasında anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki olduğu görülmektedir. Öğrenme İklimi Ölçeği ile 

en yüksek anlamlı korelasyona Öğretim Elemanı Öğrenci İlişkisi boyutu sahipken (r2=.45), en düşük 

anlamlı korelasyona ise Özerklik Desteği Boyutu sahiptir (r2=.15). Öğrenme İklimi Ölçeği ile MÇK 

Ölçeğinin Aşırı İş Yükü boyutu arasında ise anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır.  

 

Tartışma ve Sonuç 

Bu araştırmada Kauper vd. (2010) tarafından geliştirilmiş ve Uslu (2021) tarafından Türkçeye kültürel 

uyarlaması yapılmış olan Motivasyonel Çalışma Koşulları Ölçeğinin psikometrik özelliklerinin lise 

öğrencileri için geçerli olup olmadığı incelenmiştir. Elde edilen veriler ışığında yapılan analizlerde 

ölçeğe ilişkin açımlayıcı faktör analizi sonuçlarının orijinal yapıda olduğu gibi sekiz faktörlü bir yapı 

göstermektedir. Madde faktör yüklerinin kabul edilebilir sınırlar içerisinde olduğu görülmüştür (Leech 

vd., 2014). Bu faktör yapısının lise öğrencileri için doğrulanıp doğrulanmadığını belirlemek amacıyla 

doğrulayıcı faktör analizi yapılmış, elde edilen uyum iyiliklerinin  alanyazında sıklıkla kabul edilen 

sınırlar içerisinde olduğu görülmüştür (Jöreskog & Sörbom, 2015; Şimşek, 2007).  Yakınsama ve 

ıraksama geçerliğine ilişkin yapılan analizler sonucunda OAV değerleri hesaplanmış bu değerlerin 

.40’dan büyük olduğu görüldüğünden yakınsama geçerliğinin sağlandığı sonucuna varılmıştır (Fornell 

& Larcker, 1981; Huang vd., 2013). Iraksama geçerliği için de OAV değerlerinin kare köklerinin gizil 

değişkenler arasındaki ilişki katsayılardan büyük olduğundan ölçeğin ıraksama geçerliğini sağladığı 

sonucuna varılmıştır (Fornell & Larcker, 1981). Ölçeğin boyutlarına ilişkin Cronbach Alpha 

güvenirlik değerleri hesaplandığında .57 ila . 83 arasında farklılaştığı görülmektedir. Bu değerin 

kaynaklarda sıklıkla kabul edilen .60 değerine çok yakın yada bu değerin üstünde olduğu 
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görüldüğünden ölçeğin güvenilir olduğu sonucuna varılmıştır  (Kalaycı, 2008; Leech vd., 2014). Her 

ne kadar güvenirlik değerlerinin .70’den büyük olması önerilse de bazı durumlarda .60 üstü değerlerin 

kabul edildiği görülmektedir (Leech vd., 2014). Bu durumda MÇKÖ’nün psikometrik özelliklerinin 

lise öğrenclieri için de geçerli olduğu sonucuna varılmıştır.  

Bu araştırmanın alanyazına ve uygulamaya önemli katkılar getirmesi beklenmektedir. Öncelikle 

öğrenci motivasyonundaki sorunlar dikkate alındığında öğrenci motivasyonunu etkileyen 

değişkenlerin incelenmesine yönelik araştırmaların yapılması oldukça önemlidir. Bu ölçek kullanılarak 

okullarında öğrencilerin deneyimledikleri çalışma koşullarının motivasyonu destekleyip 

desteklemediğini belirleyebilecek araştırmaların yürütülmesi mümkün olacaktır.  Böylece öğretim 

programlarının değerlendirilmesine katkı getirilebilecek, programın hangi ögelerinin öğrenci 

motivasyonu açısından güncellenmesi gerektiği belirlenebilecektir.  Ayrıca öğrencilerin gözünden 

motivasyonel çalışma koşullarının değerlendirilmesi öğretmenlerin yeterliliklerinin belirlenmesinde 

yeni bir bakış açısı kazandırabilir. Böylece öğretmenlerin mesleki gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesi 

de mümkün olacaktır. Ölçek kullanılarak yapılacak çalışmalarda çalışma koşulları ile motivasyon 

arasındaki ilişki belirlenebilecek farklı değişkenlerin motivasyonla ilişkisini açığa çıkaracak modeller 

kurulabilecektir.  
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ÖZET 

Araştırmanın amacı, Türkiye’de TÜBİTAK tarafından ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik 

düzenlenen proje yarışmasında karşılaşılan sorunları proje hakemlerinin görüşleri üzerinden 

saptayarak okullarda proje geliştirme kültürünün yaygınlaşmasına katkıda bulunmanın yansıra, 

uygulayıcılara ve araştırmacılara öneriler geliştirmektir. Araştırmada nitel araştırma modellerinden 

durum deseni kullanılmıştır. İzmir bölgesindeki altı il kapsamında ortaokul ve lise öğrencilerine proje 

yarışmalarına katılan öğrencilerin projelerini değerlendiren tüm öğretim üyeleri, araştırmanın 

araştırma evrenini oluşturmaktadır. Araştırmada 124 hakemin tamamının görüşüne başvurulmuş ve 85 

katılımcı geri bildirimde bulunmuştur. Veriler, yapılandırılmış görüşme tekniği kapsamında 

geliştirilen açık uçlu görüşme formu aracılığıyla toplanmıştır. Elde edilen verilerin analizinde içerik 

analizi kullanılmıştır. Ön değerlendirme ve bölge sergisi aşamalarında proje raporlama temasında öne 

çıkan sorunlar proje formatına uyumsuzluk, özgün olmama, eğitim/deneyim eksiklikleri, hazır 

bulunuşluk seviyeleri, bilimsel araştırma ilkelerine uyumsuzluk alt temalarında toplanmıştır. Proje 

kriterleri temasında bölge süreçlerinde ön değerlendirmeden farklı olarak proje sunumları alt 

temasında sunum ciddiyeti, sunuma hakimiyet, anlatım yeteneği, uygulanabilirlik ve yaygın etkiye 

sahip olma kodlarının öne çıkmıştır. Araştırma projelerinin katkıları temasında ise okula yansımalar 

ve üniversiteye yansımalar olmak üzere iki alt tema oluşmuştur. Okula yararları temasında öğrenci ve 

öğretmene bilimsel düşünme yeterliliğini kazandırma, motivasyon ve özgüven sağlama, özgün fikirler 

üretebilme, proje yazma becerisi kazanma, öğrenciler arası iş birliğinin teşvik edilmesi kodları 

geliştirilmiştir. Üniversitelere yararı temasında okul – üniversite kurumsal iş birliği, hakemler arası 

etkileşimin sağlanması, öğrenci potansiyellerinin erken keşfedilebilmesi, proje yönetimlerinde 

üniversitelerin tecrübe kazanması kodları vurgulanmıştır. Proje yarışmalarının oldukça yararlı olduğu 

görüşü hâkimdir. Ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlenen proje yarışmalarının niteliğini 

artırmaya yönelik çok sayıda öneri geliştirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Öğrenci projeleri yarışmaları, TÜBİTAK 2204, Okullarda proje sorunları 

 

ABSTRACT 

The aim of the research is to contribute to the dissemination of project development culture in schools 

by determining the problems encountered in the project competition organized by TUBITAK for 

secondary and high school students in Turkey through the opinions of the project referees. In addition, 

it is to develop suggestions for practitioners and researchers. Case design, one of the qualitative 

research models, was used in the research. All faculty members who evaluate the projects of students 

participating in project competitions for secondary and high school students in six provinces in the 

Izmir region constitute the research universe of the research. In the study, the opinions of all 124 
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referees were sought and 85 participants gave feedback. The data were collected through an open-

ended interview form developed within the scope of the structured interview technique. Content 

analysis was used in the analysis of the obtained data. In the pre-evaluation and regional stages, the 

prominent problems in the project reporting theme were gathered under the sub-themes of non-

compliance with the project format, non-originality, lack of education/experience, readiness levels, 

and non-compliance with scientific research principles. In the project criteria theme, different from the 

pre-evaluation in the regional processes, the codes of seriousness of presentation, mastery of 

presentation, expressiveness, applicability and having a widespread effect came to the fore in the sub-

theme of project presentations. In the theme of the contributions of research projects, there were two 

sub-themes: reflections on the school and reflections on the university. Codes were developed for 

students and teachers to gain scientific thinking competence, to provide motivation and self-

confidence, to produce original ideas, to gain the ability to write projects, and to encourage 

cooperation between students on the theme of benefits to school. In the theme of benefit to 

universities, the codes of school-university institutional cooperation, ensuring interaction between 

referees, early discovery of student potentials, and universities gaining experience in project 

management were emphasized. There is a prevailing opinion that project competitions are very useful. 

Numerous suggestions have been developed to increase the quality of project competitions organized 

for secondary and high school students. 

Keywords: Student projects competitions, TUBITAK 2204, Project problems in schools. 

 

GİRİŞ 

Proje yarışmaları son yıllarda eğitim-öğretim süreçlerinin bir bileşeni olarak ele alınmakta ve giderek 

yaygınlaşmaktadır. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) araştırma 

projelerine sunduğu destek dikkate alındığında, bu konuda oldukça öne çıktığı söylenebilir. Araştırma 

projesi TÜBİTAK’ta (TÜBİTAK, 2022a; TÜBİTAK, 2022b) şöyle tanımlanmıştır: “Bir problemin 

tanımlanmasından, çözümüne kadar aşılması gereken ve belirli prensipler ile yürütülen tüm süreç, 

akademik ortamlarda Araştırma Projesi olarak tanımlanmaktadır.” Tanımdan da anlaşılabileceği gibi 

projeler, sorunlara yönelik çözüm önerilerinin uygulamaya dönüşmesini sağlarken, kalıcı öğrenme ile 

de sonuçlanan bir dizi özelliğe sahip olduğu görülmektedir. Newell’e (2003) göre proje temelli 

öğrenmeler, sabit bir içerik yerine daha geniş ve disiplinler arası bir birincil kaynakların kullanılmasını 

ve öğrenciler tarafından geliştirilmiş bir ürünün önemini vurgulamaktadır. Benzer şekilde proje tabanlı 

öğrenmeler bağlamında Akgündüz ve diğerleri (2015) problem çözme becerisini, problemi tanımlama 

aşaması ile başlayan çözüm önerileri üretme, en uygun çözüme karar verme ve çözümü planlama ile 

devam eden ve sonrasında belirlenen çözümü uygulama ve çözümü değerlendirme aşamalarını içeren 

bir süreç olarak tanımlamaktadır. Eğitim ortam ve süreçlerinde problem çözme becerilerinin 

geliştirilmesi öğrencilerin, düşünme süreçlerini farklı bağlam ve sorunlara aktarabileceği bir yol olarak 

da düşünülmektedir (Larson & Miller, 2011). TÜBİTAK tarafından yürütülen 2204/A Lise Öğrencileri 

Araştırma Projeleri ve 2204/B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri yarışmalarının temel amacı, 

genç beyinleri düşünmeye, gözlem yapmaya, merak etmeye, merak ettiklerini araştırmaya teşvik 

ederek gelecekte karşılaşacakları problemlere çözümler üretebilen 21. Yüzyıl becerilerine sahip 

bireylerin yetişmesini sağlamaktır (TÜBİTAK, 2022a; TÜBİTAK, 2022b).  
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Proje geliştiren öğrenciler farklı konu alanlarının içeriklerini yapay ya da yapılandırılmış 

senaryolar üzerinden değil gerçek uygulamalar ve sentezlemeler yoluyla öğrenmektedirler (Bradford, 

2005). TÜBİTAK 2204/A Lise düzeyinde ülkemizde öğrencilerin proje tabanlı öğrenmeleri için bir 

fırsat olarak değerlendirilebilen ve 2022 yılı itibariyle elli üçüncüsü düzenlenmekte olan TÜBİTAK 

Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’dır. İlki 1969 yılında ve yalnızca Biyoloji ve 

Fizik dallarında gerçekleştirilmişken 2022 yılı itibariyle biyoloji, kimya, Türkçe, coğrafya, matematik, 

teknolojik tasarım, değerler eğitimi, tarih, yazılım ve fizik, tarih, Türk dili ve edebiyatı, değerler 

eğitimi, sosyoloji, psikoloji alanları olmak üzere toplam 15 dalda gerçekleştirilmektedir. Yarışma 

kapsamında lise öğrencileri söz konusu 15 daldan birinde araştırma projesi geliştirmektedirler. 2022 

yılı itibariyle 16.sı düzenlenmekte olan TÜBİTAK 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri 

Yarışması ise ilk olarak “Bu Benim Eserim” adıyla 2005-2006 eğitim yılında sadece Matematik ve 

Fen Bilimleri alanında başlamıştır ve 2016 yılına kadar devam etmiştir. 2017 yılında ise yarışmanın 

adı TÜBİTAK 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması olarak değiştirilmiş ve 

TÜBİTAK BİDEB (Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı) tarafından organize edilmeye 

başlanmıştır. Bu yeni isim ve organizasyonla birlikte yarışmadaki branşlara sosyal bilimler de 

eklenmeye başlamıştır. 2204-A/B Projeleri yarışmaları ortaokul düzeyinde biyoloji, kimya, Türkçe, 

coğrafya, matematik, teknolojik tasarım, değerler eğitimi, tarih, yazılım ve fizik olmak üzere 10 dalda 

gerçekleştirilmektedir. Her yıl ekim ayında gelecek sene için çağrı duyuruları yayımlanmaktadır 

(TÜBİTAK, 2022c).  

Araştırma projeleri değerlendirme süreci Şekil 1’de gösterilmektedir ve dört aşamada 

yapılmaktadır. Projeler ilk aşamada, TÜBİTAK tarafından belirlenen üniversite öğretim üyelerinin 

oluşturduğu jüri tarafından bireysel olarak değerlendirilir. Bölge sergisine çağrılan projeler, poster ve 

sözlü sunum olmak üzere iki aşamada değerlendirilir. Etkili bir şekilde hazırlanan sunu ve poster 

sunumu, projelerin sergide başarılı olmasında önemlidir. Türkiye Final Sergisinde jüri tarafından 

başarılı bulunan projelere Birincilik, İkincilik, Üçüncülük ve Teşvik ödülü ile bir projeye, Yılın Genç 

Araştırmacısı ödülü verilebilir. Türkiye Final Yarışması sonucunda derece alan projeler arasından, 

farklı bir jüri tarafından belirlenecektir. Belirlenen projeler ISEF (International Science and 

Engineering Fair) ve EUCYS (European Union Young Scientists Competition) adlı uluslararası 

yarışmalara katılım sağlayabileceklerdir (TÜBİTAK, 2022a; TÜBİTAK, 2022b; TÜBİTAK, 2022c). 

Değerlendirme süreçlerinde en önemli rollerden biri de hakemlik süreci olduğu görülmektedir. 

Yarışmalarda jüri olarak görevlendirilen hakemler bu sürecin en önemli parçası ve 

değerlendirme sürecinin temel bileşenidir. Hakemler bu süreçte belirli kriterler doğrultusunda 

Şekil 1. TÜBİTAK 2204 A/B Proje Yarışmaları 

değerlendirme süreçleri 



6th INTERNATIONAL EDUCATION AND INNOVATIVE SCIENCES CONGRESS 

(November 24-25, 2022 / Burdur Mehmet Akif Ersoy University 

1422 
 

değerlendirme yapmakta ve projelerin ön değerlendirmede özgünlük ve yaratıcılık, bilimsel yöntem, 

kaynak taraması, sonuç ve öneriler, uygulanabilirlik, bilimsel etik ve özümseme olmak üzere yedi 

kriter yer almaktadır (TÜBİTAK, 2022a; TÜBİTAK, 2022b). Bu kriterler göz önüne alındığında 

başvuran projelerin içeriklerinin niteliksel olarak ele alındığı, bu kriterlerin büyük bir kısmının temel 

bilimsel araştırma yöntemlerine ilişkin aşamalar olduğu söylenebilir. Benzer şekilde Karadağ (2009), 

proje raporlarının araştırmanın niteliğini belirlemek, bunların gerçek hayatta kullanılıp 

kullanılamayacağının tespit etmek ve projelerin kalitesini belirlemek için incelenmesi gerektiğini,  

bunun yanı sıra nicel anlamda proje sayısının çokluğundan ziyade niteliğinin öneminin altını 

çizmektedir.  

Niteliksel olarak yarışmaların temel amaçları değerlendirildiğinde, öğrenciler, proje hazırlama 

sürecinde bir bilimsel araştırma projesinin tüm aşamalarını aktif olarak öğrenmekte; öğretmenler ise 

danışman olarak öğrencilerinin bu süreçte destekleyicileri ve yol göstericisi olmaktadırlar (TÜBİTAK, 

2022). Niteliksel anlamda iyileştirmeye dair Çepni (2018) proje hazırlamanın her aşamasında 

danışmanların rehberlik etmesini, bilimsel yöntemlerin daha doğru kullanılması açısından da rapor 

yazma, veri analizi gibi işlemlerin de beraber gerçekleştirilmesi gerektiğini ve bu şekilde öğrencilerin 

süreçteki kazanımlarının daha fazla olabileceğini belirtmektedir. Bu bağlamda gerçekleştirilen proje 

yarışmaları ile öğrencilerin bilimsel araştırma mantığını öğrendiği ve proje hazırlama sürecinde 

kazandığı becerileri ilerleyen yıllarda kullandığına yönelik bulgular mevcut olup proje yarışmalarına 

yönelik de birçok çalışmaya alanyazında rastlanmaktadır (Bolat ve diğerleri, 2014; Avcı ve diğerleri, 

2016; Çeken, 2012; Çeken, 2017; Akay, 2013; Özel ve Akyol, 2016; Sözer, 2017). Yapılan çalışmalar 

içerisinde 2204 TÜBİTAK A/B Araştırma Projeleri Yarışmasına proje hazırlama sürecinde hakem 

görüşlerine göre proje süreçlerinde karşılaşılan sorunların ele alındığı bir çalışmayla karşılaşılmaması 

ve bu bağlamda hakemlerin süreçteki rolü dikkate alındığında, sürecin düzenlenmesinde onların 

deneyimleri üzerinden analizler yapılması önem arz etmektedir. Bundan dolayı bu araştırmanın amacı, 

Türkiye’de TÜBİTAK tarafından ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlenen proje yarışmasında 

karşılaşılan sorunları, proje hakemlerinin görüşleri üzerinden saptayarak okullarda proje geliştirme 

kültürünün yaygınlaşmasına katkıda bulunmanın yansıra, uygulayıcılara ve araştırmacılara öneriler 

geliştirmektir. Bu amaç çerçevesinde araştırmanın alt problemleri şu şekildedir; 

1. TÜBİTAK 2204 A/B araştırma projelerinin  

a. Ön değerlendirme sürecinde karşılaşılan sorunlar, 

b. Bölge sergisi sürecinde karşılaşılan sorunlar, 

c. Yüksek puanlanmasında belirleyici ölçütlere ilişkin görüşler temalarına göre 

nasıl dağılım göstermektedir? 

2. TÜBİTAK 2204 A/B araştırma projelerinin paydaşlara sağladığı kazanımlar temalarına göre nasıl 

dağılım göstermektedir? 

 

YÖNTEM 

Bu bölümde araştırmanın modeli, çalışma grubu, veri toplama aracı ve analizine ilişkin bilgilere yer 

verilmiştir. 
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Araştırmanın Modeli 

Araştırmada nitel araştırma modeli kullanılmış olup durum çalışması olarak desenlenmiştir. Yıldırım 

ve Şimşek (2018) durum çalışmasını var olan bir ya da birden fazla durumun derinlemesine 

incelenmesi ve bir duruma ilişkin etkenler (ortam, bireyler, olaylar, süreçler vb.) bütüncül bir 

yaklaşımla araştırılır ve ilgili durumu nasıl etkiledikleri ve ilgili durumdan nasıl etkilendikleri üzerine 

odaklanma olarak tanımlamaktadır. Bu çalışmada da amaç, Türkiye’de TÜBİTAK tarafından ortaokul 

ve lise öğrencilerine yönelik düzenlenen proje yarışmasında karşılaşılan sorunları proje hakemlerinin 

görüşleri üzerinden incelenmesi üzerine kurulduğundan, nitel araştırma modelinin durum çalışması 

deseni olarak planlanmıştır. Çalışmada veriler görüşme formu aracılığı ile toplanmıştır. 

Çalışma Grubu 

İzmir bölgesindeki altı il 

kapsamında ortaokul ve lise 

öğrencilerine proje yarışmalarına 

katılan öğrencilerin projelerini 

değerlendiren tüm öğretim üyeleri, 

araştırmanın araştırma evrenini 

oluşturmaktadır. Kolay erişilebilir 

örnekleme tekniği uygulanmış 

olup, araştırmada 124 hakemin 

tamamının görüşüne 

başvurulmuştur. 85 katılımcı geri 

bildirimde bulunmuştur. Çalışma 

grubu %64 oranında (n=54) 

2204 – A Lise araştırma 

projelerine, %36 oranında ise 

(n=31) 2204- B Ortaokul araştırma projelerinde görev alan hakemlerden oluşmaktadır. Alanlara göre 

çalışma grubunun dağılımı yanda verilmektedir.  

Veri Toplama Aracı ve Analizi 

Veriler, yapılandırılmış görüşme tekniği kapsamında geliştirilen açık uçlu görüşme formu 

aracılığıyla toplanmıştır. Görüşme formu oluşturulurken öncelikle alanyazında “TÜBİTAK 2204 A/B, 

yarışmalarda yaşanan sorunlar, araştırma projelerinin değerlendirilmesi” anahtar sözcükleri üzerinden 

tarama yapılmıştır. Bulunan araştırmaların veri toplama araçları incelenmiştir. Geliştirilen görüşme 

formu 15 katılımcıya uygulanmıştır. Ön uygulama sonuçları da dikkate alınarak geliştirilen form 

alanda uzman iki akademisyen tarafından incelenmiş ve gerekli düzenlemeler yapılarak veri toplama 

aracına son hali verilmiştir. Form, katılımcılara e -posta ile gönderilmiştir. Formda başlıca şu sorulara 

yer verilmiştir.  

1.Proje raporlarında en sık karşılaştığınız yetersizlikler ve yapılan yanlışlar nelerdir? 

2. Sürecin yönetiminde en sık karşılaştığınız sorunlar nelerdir? 

3. Bir projenin yüksek puan alması için hangi kriterler öne çıkmaktadır? 

4.Yarışmaların farklı paydaşlara katkısı sizce nedir? 

Elde edilen verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Veri toplama aracının geçerlilik 

ve güvenirlik ölçümlerinin yapılabilmesi amacıyla da ön uygulama yapılmış ve bu doğrultudaki 

düzeltmelerden sonra uygulamaya geçilmiştir. Araştırmada, uzman incelemesi ve katılımcı teyidi 

yoluyla inandırıcılık artırılmaya çalışılmıştır. Örneklemde yer alan katılımcılara ait özellikler veri 

toplama sürecinde derlenerek saklanmıştır. Böylece teyit edilebilirlik ilkesi sağlanmaya çalışılmıştır. 

Veri toplama süreci ve analiz yöntemleri ayrıntılı biçimde açıklanmaya (görüşme formunun 

geliştirilmesi, sorular, analizler) çalışılmış, böylece araştırmanın dış güvenirliği sağlanmaya 

çalışılmıştır. 

 

Grafik 1. Alanlara göre hakemlerin dağılımı. 
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BULGULAR 

Araştırmanın birinci alt problemi ‘TÜBİTAK 2204 A/B araştırma projelerinin ön 

değerlendirme sürecinde karşılaşılan sorunlar nelerdir?’ şeklindedir. Ön değerlendirme sürecinde 

proje kriterlerine uygunluk ve süreç yönetimi temaları altında sorunların yer aldığı görülmektedir. Bu 

probleme ilişkin bulgular Tablo 1’de verilmiştir. 

 

Tablo 1.  

Ön Değerlendirme Sürecinde Yaşanan Sorunlar 

 

Araştırmanın ikinci alt problemi ‘TÜBİTAK 2204 A/B araştırma projelerinin bölge sergisi 

sürecinde karşılaşılan sorunlar nelerdir?’ şeklindedir. Bölge sergileri sürecinde proje raporlamada, ön 

değerlendirme süreçlerine ek olarak proje sunumları ve süreç yönetimi başlıkları altında sorunların yer 

aldığı görülmektedir. Bu temalara ilişkin bulgular Tablo 2’de verilmiştir 

 

Tablo 2.  

Bölge Sergisi Sürecinde Yaşanan Sorunlar 

 

Araştırmanın üçüncü alt problemi ‘Bir projenin yüksek puan alması için hangi kriterler öne 

çıkmaktadır?’ şeklindedir. Hakem görüşlerine göre değerlendirmede öne çıkan kriterler Şekil 2’de 

gösterilmektedir.  
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Şekil 2’de belirtilen kriterlerden en çok dile getirilenler ise özgünlük ve bilimsel araştırma ve 

raporlama ölçütlerine uygunluk olarak belirtilmiştir. Bu soruya ilişkin temalar ve örnek alıntılar ise 

Tablo 3’de verilmiştir. 

Tablo 3.  

Proje Değerlendirmede Öne Çıkan Kriterler 

  

Araştırmanın dördüncü alt problemi ‘Yarışmaların farklı paydaşlara katkısı sizce nedir?’ şeklindedir. 

Hakem görüşlerine göre TÜBİTAK 2204 A/B araştırma projelerinin katkısı bölümlere, öğretim 

üyelerine ve üniversitelere Şekil 3’te verilen beş temel başlıkta katkı sağladığı görülmüştür. Bu 

temalara ilişkin bulgular Tablo 4’te verilmiştir.   

  

Şekil 2. Proje Değerlendirmede Öne Çıkan 

Kriterler. 
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Tablo 4.  

TÜBİTAK 2204 A/B Araştırma projelerinin katkı alanlarına ilişkin bulgular. 

 

SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Elde edilen bulgular incelendiğinde ön değerlendirme ve bölge sergisi aşamalarında kodlar 

proje kriterlerine uygunluk, sürecin yönetimi, proje sunumları tema başlıklarında toplanmıştır. Proje 

formatına uyumsuzluk, özgün olmama, öğrenci seviyesine uygun olmama, proje yazımı konusunda 

eğitim eksiklikleri kodlarının öne çıktığı görülmektedir. Deveci ve Daşcı (2020) araştırma sonuçlarına 

göre de proje sürecinde öğretmenlerin yönlendirici bir tavır sergilediği ve rapor yazımının öğretmen 

tarafından gerçekleştirildiğini belirtmekte ve bu bağlamda araştırma proje ekiplerinin proje rapor 

yazımı konusunda eğitim eksikliklerinin bulunduğu ve proje yazımı konusunda eksikliklerin olduğu 

söylenebilir. Öte yandan Deveci ve Daşçı (2020) danışman öğretmenler hazırlanan projelerin özgün, 

yararlı, uygulanabilir nitelikte olması gerektiğini ve proje raporu yazımının önemli kriterler olarak 

ifade ettikleri bulgusuna erişmişler ve benzer şekilde çalışmada da proje kriterlerine uygunluk 

Şekil 3. TÜBİTAK 2204 A/B Araştırma Projelerinin Katkı Alanları. 
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temasında, özgünlük, uygulanabilirlik ve yaygın etkiye sahip olma kodlarının yer aldığı 

görülmektedir. Bu bağlamda araştırma proje yarışmalarının değerlendirilmesinde göz önüne alınan 

kriterler konusunda ortak görüşlerin yer aldığı söylenebilir. Bölge sergilerinde sürecin yönetimi 

temasında hakem değerlendirme süreçlerindeki aksaklıklar ile ilgili projelerin alt temalarda 

farklılaştığı, disiplinler arası projelerin geliştirildiği ve bu anlamda da jüride yer alan hakemlerin 

değerlendirme aşamasında zorlanabildikleri belirtilmiştir. Araştırma projelerinin bu bağlamda, 

hakemlere farklı disiplinler ile etkileşim içerisinde bulunmalarına olanak verdiği ve kendilerine 

mesleki anlamda yeni öğrenme fırsatları sunabildiği söylenebilir.  

Araştırma projelerinin katkıları alanlarında meslektaş/kurumlar arası etkileşim, öğrenci 

toplum etkileşimi, deneyim ve motivasyon artışı temalarının oluştuğu görülmektedir. Bolat ve 

diğerleri (2014) de öğrencilerin bu çalışmalara katılarak bilimsel çalışmaların basamaklarını öğrendiği, 

sosyal yönden geliştiği, sorunlarla baş edebilme yeteneği kazandığı gibi çok çeşitli kazanımlar elde 

ettiği sonucunu vurgulamaktadır. Araştırma sonuçlarında da benzer şekilde, deneyim temasında 

hakemlerin, üniversitelerin ve MEB’in iş birliği içerisinde olması ile öğrenci ve öğretmene bilimsel 

düşünme yeterliliğini kazandırma, motivasyon ve özgüven sağlama, özgün fikirler üretebilme, proje 

yazma becerisi kazanma, öğrenciler arası iş birliğinin teşvik edilmesi gibi kodların öne çıktığı 

görülmektedir. Benzer şekilde Avcı ve diğerleri (2016) proje çalışmalarının öğrencilerin bir üst 

öğrenim hayatlarına katkı sağladığını belirtmektedir. Araştırmada da kurumlar arası etkileşim 

temasında, hakemler arası etkileşimin sağlanması, öğrenci potansiyellerinin erken keşfedilebilmesi, 

proje yönetimlerinde üniversitelerin tecrübe kazanması kodları vurgulanmıştır.  Bu bağlamda 

öğrencilerin araştırma proje yarışmalarına katılımlarının arttırılmasının paydaşlara önemli bir deneyim 

de sağlayabileceği söylenebilir. 

Araştırma sonuçları kuram çerçevesinden de değerlendirilebilir. Örneğin Sosyal Ağ 

Kuramında (Kildurff ve Brass, 2010) örgütlerin amaçlarını gerçekleştirebilmesi ve hayatta 

kalabilmesi, sosyal ağlarının çeşitliliği ve etkileşimin sürdürülebilirliğinin önem taşıdığı varsayımı 

bulunmaktadır. Buna göre araştırma proje yarışmaları akademisyenlerin öğrencilerle ve farklı 

alanlardan meslektaşlarıyla etkileşim içerisinde olma, öğrenci ve danışman öğretmenler ile birlikte 

yeni bir projenin gelişmelerini tartışma ve hayata geçirme anlamında iletişim ağı oluşturabilecek 

ortamlar sunma olanağı veren etkinlikler olduğu söylenebilir. Araştırma proje yarışmalarına katılım ise 

okullarda proje kültürünün oluşumuna bir katkı olarak da değerlendirilebilir. Sosyal Sermaye 

Kuramına göre bireylerin mesleki ve sosyal ilişkilerin her birinden sağlanacak yararlar örgütün 

potansiyel gücü kapsamında değerlendirilebilir (Nahapiet ve Ghoshal, 1998).  Bu bağlamda, 

TUBİTAK 2204 A/B araştırma projeleri, hem araştırma projelerinde yer alan öğrenci ve öğretmenlerin 

hem de hakem olarak görev yapan akademisyenlerin kendi çalışmalarını diğerleriyle bir arada sunarak, 

karşılaştırarak akademik gelişimleri için çıkarımlar yaptıkları yerler olarak da ele alınabilir. Bilişsel 

Öğrenme Kuramı (Bandura, 1986), öğrenmelerin önemli bir kısmının sosyal etkileşim sürecinde 

başkalarını izleyerek, kendinden farklı davranışları gözlemleyip karşılaştırmalar yaparak, bunları taklit 

etme yoluyla gerçekleştiğini savunmaktadır. Öğrenilen davranışın çevreden takdir görmesi veya 

ödüllendirilmesi durumunda tekrarlanma sıklığının artığı varsayılmıştır. TUBİTAK 2204 A/B 

araştırma projeleri bu bağlamda Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisinde (Maslow, 1970) takdir ve 

saygınlık gereksinimlerini karşılarken Herzberg’in Çift Etmen Kuramında (Gawell, 1996) güdüleyici 

faktörlere karşılık gelmektedir. 

Proje yarışmalarının oldukça yararlı olduğu görüşü hâkim olmasına karşın, proje kültürü 

henüz eğitim sisteminin tüm süreçlerine yerleşmemiş, yaygınlaşmamış ve içselleşmemiştir. 

Öğrencilerin proje yazma yeterliklerinde ve öğretmenlerin bu projelere danışmanlık yapmalarında 

sorunlar bulunmaktadır. Projeler, öğrencilere, öğretmenlere, üniversitelere ve geleceğimize çok yönlü 

katkı sağlamaktadır. TÜBİTAK 2204 proje yarışmaları kapsamındaki uygulamalar oldukça yararlı 

bulunmakla birlikte halen eksikleri bulunmaktadır.  Ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlenen 

proje yarışmalarının niteliğini artırmaya yönelik geliştirilen öneriler ise şu şekildedir; 

• 2204 Ortaokul ve lise proje yarışmaları meslek öncesinde derslerde öğretmen 

adaylarına tanıtılabilir. Bu amaçla bölge sergilerine tüm öğrenciler götürülebilir. 

Buralarda alanlarında veya ilgilerini çeken temalarda gözlem, görüşme yapılıp 
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projelerin değerlendirilip geliştirilmesine, yeni proje fikirlerinin üretilmesine yönelik 

ödevler verilebilir. 

• Meslek öncesinde proje yazma, proje danışmanlığı eğitimi mümkünse zorunlu seçmeli 

ders olarak eğitim programına konulabilir.   

• Meslek içerisinde bu eğitimler öğretmenlere verilebilir. Proje araştırmalarını yöneten 

ekip, 2237 TÜBİTAK projesi kapsamında ücretsiz eğitimler vermekte ve verilecek 

eğitim içeriğinde de bu araştırmanın sonuçları (dikkate alınan ölçütler, en sık yapılan 

hatalar vb.) dikkate alınabilir. 

• Okullarda proje kültürü geliştirme konusunda eğitim yöneticilerine eğitimler 

verilebilir. Bu eğitimler de projelendirilme aşamasındadır. 

Aşağıdaki alanlarda araştırmalar yapılabilir: 

• Proje geliştirmenin önemi konusunda tüm paydaşlarda farkındalık yaratma.  

• Öğrencilerde proje yazma yeterliklerini geliştirme. 

• Projelere danışmanlık yapma yeterliklerini geliştirme.  

• Derslerde proje fikrini yaygınlaştırma, proje odaklı ders işleme etkinlikleri. 

• Okulun tüm süreçlerinde ve alanlarında proje fikrini görünür kılma.  

• Okul dışı etkinliklerde proje etkinliklerini yaygınlaştırma.  

• Projelere etkin katlımı teşvik etme uygulamaları. 
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Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 

 

GİRİŞ 

Təhsil sisteminin müxtəlif ölkələrdə, o cümlədən Azərbaycanda inkişafı onun hər yerdə tanınması 

baxımından müasir dövrdə qarşıya   qoyulan ən mühüm məsələlərdən biridir. Belə ki, əvvəlcə təhsil 

prosesində baş verən irəliləyişlərin məzmununu mənimsəməklə, təhsilin hazırki vəziyyətini öyrənməklə bu 

məsələ vaciblik təşkil edir və cəmiyyətin savadlı olaraq yetişdirilməsi istiqamətində nələrin olduğunu 

göstərir. Bu baxımdan təhsil sistemi, orada aparılan islahatlar mühüm olması ilə seçilir. 

Fəal təlim metodunun tətbiqi Azərbaycanın təhsil üzrə islahatının mərkəzində dayanan məsələlərdən biridir. Fəal təlim 

metodu 1999-cü ildə Azərbaycan Respublikasının Təhsil İslahatı layihəsinin prioritetlərinə daxil olunmuşdur. Bu 

metod şagirdlərin təlim nailiyyətlərinin artırılmasında mühüm rol oynayır. 

Təlim prosesinin maraqlı olması qarşıya qoyulan məqsəddən və icra olunacaq vəzifələrdən asılıdır. Belə ki, təlim 

prosesində istifadə olunan yollar dərsin daha maraqlı olmasına səbəb olur. Lakin həmin metodlardan yerində və 

lazım gəldikdə istifadə olunmasını bu sahə üzrə tədqiqat  aparan şəxslər daima qeyd edir. 

Tədris prosesində yeni təlim metodlarından istifadə müasir dövrün tələblərindən biridir. Bu zaman 

qarşımıza çıxır ki, hansı dərs yeni dərs kimi qəbul olunur. Təhsil sistemi daima yeniləndiyinə görə 

müəllimlərin də fikirləri müxtəlif olmaqları ilə seçilir. Ona görə də hər bir müəllim dərs prosesi zamanı 

yeniliklərdən məqamında istifadə etməlidir. Dərs prosesində şagirdlərin fəallıqları ilə yanaşı, yaradıcı 

olmaları, müstəqillikləri də əsas faktorlardan biridir.   

Fəal dərs prosesi dedikdə nəzərdə tutulan məqamlar hansılardır? Bu suala cavab tapmaq üçün müəllimin 

işinə nəzər yetirsək daha yaxşı olar. Belə ki, bu zaman müəllimin şagirdlərə qarşı göstərdiyi münasibət 

mühüm rol oynayır. Yəni müəllimin pedaqoji məharəti, pedaqoji ustalığı mühüm cəhətlər kimi 

dəyərləndirilir.  

Müəllimin dərs prosesində şagirdlərin qarşısına problemli vəziyyət qoyub, onların düşünməsinə şərait 

yaratması da mühüm cəhətlərdən sayılır. Yeni dərs metodları şagirdlərin həyata baxış bucaqlarını 

açmaqla yanaşı, həm də dərs prosesində əyanilikdən, müxtəlif plakatlardan istifadə etmələri dərsin 

daha yaxşı başa düşülməsinə və uzun müddət yaddaşlarda qalmasına imkan verir.  

ANA ÇALIŞMA TEMASI 

Müasir dərsdə uşaqlarda yaradıcı təxəyyülü inkişaf etdirməyə və idraki müstəqilliyə xidmət göstərən 

problemli suallara, düşündürücü məsələlərə xüsusi yer verilməlidir. Belə dərs şagirdlərdə müəyyən 

bacarıq və vərdişləri formalaşdırır. Müasir dərs müəllimin dərsə ciddi hazırlaşmasını tələb edir. Buna 

görə də müəllim hansı üsullardan necə və nə zaman istifadə edəcəyini qabaqcadan müəyyənləşdirməli, 

sinifdə deyəcəyi informasiyanın strukturunu qabaqcadan düşünməli, mövzuya dair yardımçı, fakt və 

hadisələri əsas məsələnin həllinə yönəltməyi bacarmalı, elmi-texniki yeniliklərdən, dövrün mühüm 

ictimai-siyasi hadisələrindən baş açmalı, biliyini müntəzəm olaraq artırmalıdır. Həm də müasir dərs 

uşaqların dünyagörüşünü inkişaf etdirməli, onların formalaşmasına şərait yaratmalı, dərsdə 

əyanilikdən və müxtəlif mənbələrdən alınmış əlavə məlumatlarla onların dərketmə qabiliyyətini 

artırmalıdır. 
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“Kurikulumun həyata keçirilməsində şagird nailiyyətlərinin obyektiv qiymətləndirilməsi və 

stimullaşdırılmasının təmin edilməsi üçün milli, ümumbəşəri dəyərin nəzərə alınması, ümumi inkişafı, 

meyli və maraqları nəzərə almaqla şagirdlərə əlverişli təlim şəraitinin yaradılması zəruridir. Bu zaman 

şagirdlər aktiv, tədqiqatçı mövqeyi tutur, müəllim tərəfindən şagirdlər üçün yeni biliklərin müstəqil 

olaraq əldə olunması və mənimsənilməsi şəraiti yaradılır. Bu cür fəal təlimdə şagirdlərdə aktiv, 

yaradıcı düşünmə qabiliyyəti və yeni biliklərə sərbəst yiyələnmək yolları birləşdirilmiş olur. Belə iş 

forması şagirdlərə problemin birgə həll edilməsini, bir-birinin fikrinə hörmətlə yanaşmağı, müstəqil 

öyrənməyi, sərbəst söyləməyi öyrədir” (2). 

Fəal təlim metodlarından istifadə edərək tərbiyəvi keyfiyyətlərin aşılanmasının idrakı imkanlara və iradi 

keyfiyyətlərə əsaslanaraq həyata keçirilməsi insanın formalaşmasında bütövlük, tamlıq yaradır. Məhz ibtidai 

siniflərdən etibarən müasir təlim metodlarından istifadənin təlim və tərbiyə vəzifələrini vəhdətdə həyata 

keçirməsi təlim və tərbiyə prosesinə müasir yanaşmanı meydana gətirir. 

“Fəal təlim metodu elə təlim metodudur ki, dərs prosesində müəllimlə şagird arasında qarşılıqlı əlaqə, 

münasibət, ünsiyyət, müəllim-şagird əməkdaşlığı vardır. Şagirdlər passiv dinləyici deyillər. Onlar 

dərsin fəal iştirakçılarıdır, müəllimin yaxın köməkçisidirlər. Əgər passiv təlim metodunda müəllim 

əsas fiqur, əsas sima idisə, indi müəllim və şagird birlikdə dərsin əsas qurucusu, təşkilatçılarıdır. Fəal 

təlimdə müəllim və şagird eyni səviyyədə, eyni dərəcədədirlər. Əgər passiv dərs avtoritar, avtokratik 

üsulda qurulursa, fəal dərs tipində əməkdaşlıq, işgüzarlıq, demokratik prinsiplər öz əksini tapır. Fəal 

təlimdə müəllim şagirdə təsir göstərdiyi kimi, şagird də müəllimə təsir göstərir. Fəal təlimdə müəllim 

şagirdə öyrətdiyi kimi, müəllim özü də şagirddən öyrənir” (1, səh. 635).  

İnteraktiv termini isə “dialoq, qarşılıqlı fəaliyyət göstərmək” kimi izah olunur. İnteraktiv təlim 

metodları və üsullarının (qruplar, cütlər, rollar, əqli hücum, nəticə və s.) tətbiqi tədris prosesini xeyli 

intensivləşdirir, onu hər bir şagird üçün əhəmiyyətli və maraqlı edir, dərsdə fəallığın maksimum 

artmasına zəmin yaradır. Buna əsasən də təlimin inkişafetdirici aspektini xeyli dərəcədə gücləndirir. 

Eyni zamanda bu termin qarşılıqlı əlaqəyə əsaslanan təlim mənasını da ifadə edir. Belə ki, burada 

təkcə müəllim-şagird deyil, şagird-şagird fəallığı da önə çıxarılır. 

“Müəllimin mövqeyi – fasilitator (“bələdçi”, “aparıcı”) daha çox istiqamətverici mövqeyindədir. O, 

problemli vəziyyətləri planlı və istiqamətlənmiş surətdə təşkil edir, şagirdlər qarşısında tədqiqat 

məsələlərinin meydana çıxmasına şərait yaradır və onların həllinə metodiki kömək göstərir. İnteraktiv 

metodlarla qurulan dərs ənənəvi dərsdən onunla fərqlənir ki, burada uşaqlar özləri biliyi əldə edir, 

müstəil çalışaraq, axtararaq bilik qazanır. Şagirdlər təlim prosesinə fəal cəlb olunurlar. Müəllim isə 

daha çox istiqamət, məsləhət verir, o bələdçi rolunu oynayır. Sinifdəki iqlim uşaqların 

sərbəstləşməsinə, müstəqilliyinə, fəallığına səbəb olur, uşaqlar öz fikirlərini sərbəst söyləyə bilirlər. 

İnteraktiv dərsin dəqiq strukturu var və qarşıya qoyulan məsələləri həll etməyə imkan verir, uşaqlar 

biliklərə yiyələnir, tədris proqramı zərər çəkmir” (1, səh. 639). 

Fəal təlim metodlarından istifadə bacarığının formalaşması təhsilin ilk pilləsi hesab olunan məktəbəqədər təhsildən 

başlanır. 

Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində müasir təlim metodlarından istifadə zamanı 3 mərhələ vacibdir: 1. 

Aktuallaşdırma və ya motivasiya mərhələsi; 2. Dərketmə mərhələsi; 3. Tətbiqetmə mərhələsi. 

Aktuallaşdırma mərhələsi. Bu mərhələ bəzən motivasiya da adlanır. Hər hansı bir mövzunun uşaqlara 

başa salınması üçün bu mərhələdən istifadə edilir. Motivasiya üçün maraqlı bir üsul tapmadıqda 

aktuallaşma köməyə gəlir. Dərketmə mərhələsi. Kiçik yaşlı uşağın məlumatları axtarması və öyrənməsi 

mərhələsidir. Bu mərhələdə müəllim, eyni zamanda, yeni məlumatlarla da uşaqları tanış edir. 

Tətbiqetmə mərhələsi. Burada öyrəndiklərimizi tapşırıqlar üzərində tətbiq etməyə başlayırıq.  

Danışdıqlarıma dair bir neçə nümunə vermək istərdim.  

Standart: 2.3.9. Uşaqlar ilə ailə və Vətən haqqında (dövlət rəmzləri, milli ordu, milli qəhrəmanlar, milli 

sərvətlər, tarixi günlər və abidələr, milli bayramlar) sadə təqdimatlar edir. 

Mövzu: Vətənim Azərbaycan! 

      Məqsəd: 
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    Azərbaycanın paytaxtını, şəhərlərini tanıyır və adlandırır. 

- Vətənlə bağlı öyrəndiklərini nümayiş etdirir. 

- Azərbaycan haqqında sadə təqdimatlar edir. 

İnteqrasiya: idrakın inkişafı. 2.1.2. Bədii nümunə, müşahidə və şəkillər əsasında fikrini sadə şəkildə şərh 

edir. 1.3.3. Əşyalardan (karandaş, fırça, qayçı, təbaşir, rəngli boya, mozaika, top, oyuncaqlar, plastilin, 

gil, quraşdırma materialları) istifadə edir. 

İş üsulu: Əqli hücum, müzakirə, auksion 

İş forması: qruplarla və kollektiv iş 

Resurslar: Azərbaycanın xəritəsi, içərisində sualların yazıldığı kartlar qoyulmuş zərflər, iş dəftəri. Məşğələnin gedişi 

Motivasiya. 

İş dəftərində göstərilmiş şəkildən istifadə edərək motivasiya qurulur. Şəkildə göstərilmiş xəritə üzrə suallar verilir. 

- Azərbaycanın hansı bölgəsində olmusunuz? 

- Ən çox yadda qalan nə olub? və s. 

Dərketmə. 

Uşaqlara Azərbaycanın rəmzləri haqqında suallar verilir. 

- Bayrağımızdakı rənglərin mənasını kim bilir? 

- Gerbimizin üzərində nə görürsünüz? 

- Kim təsvir edər? 

İş dəftəri üzrə tapşırıq 1 yerinə yetirilir. 

Uşaqlara Azərbaycanda yaşayan xalqlar, milli sərvətlərimiz göstərilən şəkillər təqdim edilir. Sonra uşaqlar 

gördükləri haqqında mülahizələr yürüdür, fikir mübadiləsi aparır, nəticələr çıxarırlar. 

Tapşırıq 2 yerinə yetirilir. Tapşırıq üzrə suallar verilir. 

İdman dəqiqəsi. 

Tətbiqetmə. 

Tapşırıq 3 və 4 yerinə yetirilir. Daha sonra oyun-yarış keçirilir. Auksion üsulundan istifadə edilir. 

Azərbaycan dedikdə, ilk fikirləşdiyin söz hansıdır? 

Məşğələ uşaqlarla birlikdə ümumiləşdirilir və yekunlaşdırılır. 

Təhsilin digər pillələrində də bu iş davam etdirilir. Lakin orada fəal təlimin mərhələləri müxtəliflikləri ilə diqqəti cəlb 

edir. Hər birinə dair izah və nümunələri təqdim edirəm. 

Fəal təlim tədris və düşünmə fəaliyyətinin təşkili prosesində mühüm məsələdir. Bunun üçün aşağıdakı 

cəhətlər əsasdır: 

1. Müəllim tərəfindən idraki problemli vəziyyətin yaradılması. 

2. Problemin həlli zamanı şagirdlərin tədqiqatçılıq mövqeyinin formalaşdırılması. 

3. Şagirdlər üçün vacib olan biliklərin kəşf edilməsi üçün imkanın yaradılması.  

Fəal təlim elə bir metoddur ki, burada müəllim öz öhdəsinə yeni  bir vəzifəni də götürür. Bu, bələdçi 

(fasilitator) funksiyasıdır. Yəni ki, müəllim şagirdlərə tapşırıq verir, lakin özü bələdçi funksiyasını 

yerinə yetirir. İstiqamət verərək onları daxili potensiallarının meydana çıxmasına şərait yaradır. Bu 

zaman iş prosesində işgüzar mühit, əməkdaşlıq şəraiti yaranmış olur.  

Qarşılıqlı fəaliyyətin əsası kimi əməkdaşlıq - qarşılıqlı anlaşma, bir-birinin mənəvi aləminə nüfuz etmə, bu fəaliyyətin 

gedişinin və nəticələrinin kollektiv təhlili ilə bağlı uşaq və böyüklərin birgə inkişaf edən fəaliyyətinin humanist 

ideyasıdır. 
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Əməkdaşlıq strategiyasının əsasını pedaqoqun uşaqların idrak maraqlarının stimullaşdırılması və 

istiqamətləndirilməsi təşkil edir. Əməkdaşlıq xarakterizə olunur: 

- məkan və müvəqqəti bərabərlik; 

- məqsəd birliyi; 

- fəaliyyətin təşkili və idarə edilməsi; 

- funksiyaların, hərəkətlərin, əməliyyatların ayrılması; 

- müsbət şəxsiyyətlərarası münasibətlərin olması. 

Komanda işi, problemi daha dərindən başa düşməyə kömək edir. Onlar suallar verir və dərhal onlara cavab 

tapmağa çalışırlar. Davamlı müzakirə və beyin fırtınaları hər cür tərəfdən məsələni nəzərdən keçirməyə kömək edir. 

Təhsil prosesi uşaqların və hər bir fərdi uşağın qarşılıqlı fəaliyyət göstərməsinə, ətrafındakı dünyanı mənimsəməsinə 

imkan verən lazımi şərtlərlə təmin edilməsinə yönəlmişdir. Bu üsul, aparıcı mövqelərdən birinin məktəbəqədər uşaq və 

sinif yoldaşları arasında qarşılıqlı təsir prosesi olması ilə xarakterizə olunur. 

Fəal təlim dedikdə, həm interaktiv metodlardan istifadə, həm də təcrübədə kütləvilik qazanmış üsul və vasitələr nəzərdə 

tutulur. Hələ ötən əsrin 70-80-ci illərində fəal təlim metodlarından istifadə məsələsi elmi-pedaqoji müzakirələrdə 

qabarıq qoyulmuş, təlimdə intensivləşdirmədən istifadə, problemli yanaşma, proqramlaşdırma, fənlərarası əlaqə 

kimi yanaşmalardan ətraflı bəhs edilmişdir. 

Müstəqilliyini yaşadığımız indiki Azərbaycan Respublikasında təkcə təlim sahəsinin deyil, tərbiyəvi işlərin də 

hökumət tərəfindən təsdiq olunmuş konsepsiyası vardır. Bu konsepsiyada, xüsusilə, ibtidai təhsildə tərbiyəvi 

işlərin həyata keçirilməsinin məzmunu, formaları, alınacaq nəticələri konkret olaraq göstərilir. Bununla yanaşı, bu 

gün müasir tələblərə görə təlim və tərbiyənin vəhdətdə həyata keçirilməsi tələb olunur. Çünki şagird müəyyən biliyə, 

dünyagörüşünə, təcrübəyə yiyələnmədən tərbiyəvi keyfiyyətlərin də mahiyyətini aydın qavraya bilmir. Digər tərəfdən 

təlimin tərbiyəedicilik və inkişafetdiricilik funksiyalarının dərs zamanı daha aktuallaşdırılaraq nəzərə alınması 

tərbiyəvi təsirlərin həyata keçirilməsini təmin edir. Ona görə də milli təhsilimizdə fəal təlim metodlarından 

istifadə edilərək, dərsin optimal, maraqlı, canlı, öyrədici, düşündürücü, inkişafetdirici qurulmasına, 

şəxsiyyətyönümlü və nəticəverici olmasına səy göstərilir. Məhz dərsdə şagird şəxsiyyətinin inkişafına, yəni onun əxlaqi-

mənəvi, estetik, ekoloji, iqtisadi, intellektual və digər keyfiyyətlər üzrə formalaşmasına diqqətin yetirilməsi 

bugünün təhsil məqsədlərindən yaranır. 

Fəal və interaktiv təlim metodlarına venn diaqramı, BİBÖ, klaster, müzakirə, ideyalar xalısı, ziq-zaq və s. daxildir. 

Əlbətt ki, sayı çox olan bu metodlardan lazımi qədər və yeri gələndə istifadə dərsin mükəmməl olmasına və yoruculuq 

keyfiyyətinin də aşağı düşməsinə səbəb ola bilər. Bəzən müəllim dərs prosesinə özünün də “kəşf” etdiyi metodları daxil 

edə bilər. Eyni zamanda dərsin gedişi prosesində müxtəlif üsulları tətbiq etmək barədə düşünə də bilər.  

NƏTİCƏ 

Yekun olaraq qeyd etmək istərdim ki, təlim prosesində fəal təlim metodlarından istifadə daima aktual və vacib 

olması ilə seçilir. Çünki burada təkcə şagird öyrənmir, eyni zamanda, müəllim də öyrənir və faydalanır. Ona görə 

də mövzunun imkan verdiyi dərəcədə həmin  metodlardan istifadə etmək lazımdır. 
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Аннотация 

Бұл мақалада 10-сынып оқушыларымен жүргізілген зерттеу жобасы туралы айтылады. Жоба 

оқушыларды оқу мен зерттеу дағдыларын дамытуға ынталандыруда неғұрлым тиімді деп 

саналатын белсенді оқу стратегияларын қолдану мен məжipuбeгe бағытталған. Бұл зерттеу 

үшін таңдалған оқу стратегиялары «SQ3R, арнайы мəтінмен жұмыс жəне графиктерді оқу» 

болды. Деректерді жинау бақылау, студенттік журналдар мен сұхбат арқылы жүргізілді. 

 

Аннотация 

В этой статье рассказывается об исследовательском проекте, проведённом с учащимися 10-х 

классов. Проект был сосредоточен на применении и практике активных стратегий чтения, 

которые считаются более подходящими и эффективными для поощрения учащихся к развитию 

их навыков чтения и исследования. Стратегиями чтения, выбранными для этого исследования, 

были «SQ3R, работа со специальными текстами и чтение графиков». Сбор данных 

осуществлялся посредством наблюдения, студенческих журналов и интервью. 

 

Abstract 

This article reports on a research project conducted with 10th grade students. The project focused on 

the application and practice of active reading strategies considered to be more appropriate and 

effective in encouraging students to advance their reading and researching skills. The reading 

strategies selected for this study were «SQ3R, Dealing with special texts, and Reading graphs». Data 

collection was administered through observation, student journals and interviews. 

 

INTRODUCTION 

 For our Research project, we decided to focus on the integration of students’ reading, researching, and 

exam skills. The earlier studies also proved the significance of reading as an effective tool in teaching. 

In his work Bernhardt (1991) indicated reading as the most stable and durable second language 
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technique. Research done by Wright & Lane (2007, p.22) showed that strategy training can encourage 

learner readers to reflect on their strategy use and boost their confidence in their own reading 

abilities. Scott and Saaiman (2016) found out that teaching reading make learners understand the 

academic value of texts and engage them in reading and thinking. Teaching reading strategies as well 

as reading academic texts may enable learners think, reflect, maintain the advantage of academic texts, 

and win confidence towards developing their reading skills. 

The purpose of this work was to encourage students to develop their language and researching skills 

via active reading strategies. Through the use of authentic texts, it was also aimed to reinforce 

students’ exam skills that may strengthen their linguistic preparedness to IELTS. According to the 

results of the previous years’ IELTS exam our students found it difficult to deal with the Academic 

Writing and Speaking sections of the test compared to the Listening and Reading sections. Students 

faced the problems related to unexpected topics, word choice, time issue, uncommon vocabulary, and 

sentence structure. Therefore, the challenge we set ourselves was to strengthen their research skills 

and see whether we could first identify and then pass on any successful strategies to students on the 

one hand, and on the other hand to support them with academic vocabulary and ideas to speak and 

write. The method we chose to try and achieve this were techniques we hoped would allow us to get as 

close as possible to the students’ thoughts as they read texts: active reading strategies. 

LITERATURE REVIEW 

A wide range of research was done on the efficiency of introducing reading strategies in the 

classroom. According to McLaughlin and Allen (2002), active reading strategies help learners to 

simplify the explanation of meaning. These strategies involve predicting, self-questioning, making 

connections, summarizing, and evaluating. By developing these skills, they become meta-cognitive 

readers and could quickly identify the main idea of the texts. Reading is not an isolated process, it 

combines such skills as word recognition, analyzing structure of sentences, selecting key information, 

and mental organization of the text (Grabe & Stroller, 2002). As a result, learners who are engaged in 

reading may evolve other skills too, except comprehension and building interpretation. 

Teaching reading in relation to curriculum could be accumulated and adjusted in an effective way 

(Grabe, 2004). In their studies Trabasso and Bouchard (2002) found out that students can learn the text 

structures better when texts contain graphic organizers, semantic maps and linguistic clues. If reading 

strategy training approaches encompass such activities as main idea identification, predicting, forming 

questions, and instructional research, learners enhance their awareness about text structure more in 

addition to comprehending texts easily (Duke & Pearson, 2002). 

As for Afflerbach, Pearson and Scott (2008, p. 43) teaching strategies would allow learners to analyze 

tasks, to consider various approaches to performing the task, and to choose among alternative actions 

to reach the goal. Rraku (2013) noted that teaching reading strategies not only promote their 

comprehension, but it also boosts their learning towards thinking and reflecting. Increased 

comprehension in reading will turn learners into perceptive, critical, decisive and deliberate readers 

(Mokhtari & Reichard, 2002). 

The well-known self-regulated reading method SQ3R (Survey, Question, Read, Recite, and Review) 

developed by Francis Robinson in the early 1940s is still considered one of the best strategies in 

encouraging students who study in social sciences courses to improve their academic achievements 

(Carter, Bishop, & Kravits, 2005). Bulut (2017) found SQ3R very helpful for reading and 

comprehending the texts either. Nevertheless, it was identified that this method is not applicable with 

all types of textbooks. It neither worked well with problem-based textbooks (statistics, finance, or 

accounting) nor it showed good results with creative literature. However, it appeared to be a 

significant tool in working with special texts. In case learners deal with textbooks used as “secondary 

sources” where combination of various original sources is applied, this method would be of great 

support (Artis, 2008). Learners would be able to determine and explain important issues that urge 

them think critically, analyze the information, and do further research. 
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FOCUS OF RESEARCH 

As already mentioned, we decided to focus our research on the use of IELTS Academic texts to 

improve writing and speaking skills of our learners via researching. Those elements provided the basis 

for the research questions which would shape our research project:  

1: Are Active Reading strategies an effective tool that can urge learners to develop their 

language skills? 

2: What are the most effective Active Reading strategies that encourage learners to develop 

their reading and researching skills? 

3. To what extent can Active Reading strategies strengthen students' researching skills? 

DATA COLLECTION TOOLS 

Over the period of the research, data was collected using various formal processes. Formal processes 

included “Teacher’s Observation Form”, “Document Analysis” (samples of student works) and “Focus 

Group Discussion” to supply qualitative data. 

Teacher’s Observation 

We were engaged in continuously collecting qualitative data through observations of students’ actions, 

and the recording of students’ class and homework assignments and verbally as a class or individuals. 

This method is useful, as Hitesh Bhasian (2020) wrote, it is a way to obtain objective data by watching 

a participant and recording it for analysis at a later stage. While conducting the lesson we could 

observe and came to know about the activities, perceptions, likes and dislikes to form a theory on 

topic.  

Document Analysis 

Document analysis is less time-consuming and therefore more efficient than other research methods. It 

requires data selection, instead of data collection (Glenn A.Bowen, 2009). Students’ academic results 

during the research lessons were carefully selected and analysed to gain valuable insights into the 

situation. 

Focus Group Discussion 

As we conducted a research with students from similar backgrounds or experiences, we held a focus 

group discussion to know their general opinion at the end of our research. This technique was helpful 

in visualising the real picture of a problem through group interaction and discussion (Lichtman, 2017). 

The research cycles and results 

Cycle 1. The first cycle was different from other two cycles. In the first cycle we interpreted different 

graphs and worked with texts that contained various types data supplied in the form of diagrams 

(similar to Academic IELTS Writing Task 1). The other two cycles were focused on other types of 

active reading strategies as SQ3R and Dealing with special texts (scientific texts), and they were 

modified slightly in response to our reflections. 

An important part of IELTS writing mark includes idea organization, easy-to-understand language, 

and standard writing conventions. That is why we devoted the first two lessons to IELTS Writing 1. 

For the time of the first lesson students got acquainted with the bar chart and completed the follow up 

activities. 

As for the second lesson students studied reporting a process and did the appropriate exercises. 

Cycle 2. In the second cycle, we decided to work with scientific academic texts, taken from Academic 

IELTS reading sections. All our activities were aimed at improving students’ academic vocabulary, 

identifying the topic and the main idea of the text, describing the paragraph’s purpose and developing 

their critical thinking skills through research. They were asked to make outlines or create a mind map 

that helps them to understand ideas visually. One of the activities was to create follow up questions to 

be discussed in the classroom after reading the text. Students created the vivid atmosphere while 

discussing the questions and they added that all the activities were so helpful to understand the 
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content, they learned the way of writing academic texts, paying attention to the usage of cohesive 

devices and variety of sentence structures. Unfortunately, there was a student who couldn’t follow the 

speed of his other group mates. 

Cycle 3. Having reviewed the data we had collected from our observations, we could see there had 

certainly been an overall positive student response to the texts, and therefore we decided Cycle 3 

should be conducted in much the same way as Cycle 2. However, we did make some modifications in 

Cycle 3. 

In this third Cycle, “SQ3R”, a reading comprehension method named for its five steps: Survey, 

Question, Read, Recite, and Review were planned and implemented to address our concerns from 

Cycle 2. The method offers an efficient and active approach to reading academic texts and also helps 

to better understand what they’re reading and what they have learned. 

In general, organising such activities and giving constructive feedback, and tracking the progress by 

connecting them to classroom activities encouraged learners to enhance their academic achievements. 

The results show that of all the five aspects, finding factual information and identifying main idea 

were the most significant aspects improved. Before reading the text learners gain insight from an 

academic text and try to define the researchable and debatable topics. 

DISCUSSION 

 In their studies Mclaughlin and Allen (2002) identified that active reading strategies could encourage 

learners to develop their questioning and analyzing skills. According to our research lessons we also 

have the corresponding results. It turned out that creating pre and after reading questions, 

summarizing, defining the main idea and purpose of paragraphs were very useful in improving 

learners’ reading skills. Dealing with various reading tasks after reading texts helped students to build 

arguments. 

Grabe & Stroller (2002) indicated that reading combines such skills as word perception, sentence 

structure analysis, key information selection, and thoughtful planning or design of the text. As a result, 

learners who were engaged in reading might evolve other skills too, except comprehension and 

building interpretation. In our case we had the similar result. Working with illustrations, questions and 

follow-up activities helped them read and understand the diagrams, at the same time gain information 

while looking for key features. Accordingly learners improved their writing skills that enabled them to 

describe various diagrams correctly. Through these research lessons, students were exposed with 

various skills. Students were trained to implement the activities, analyze and draw conclusions from 

the data and the information collected. During the activities, students were also exposed on reporting 

information with diagrams. These activities clearly showed that students applied creative and critical 

thinking skills. The ability to apply both these skills is very important in reinforcing learners’ 

researching skills. 

As for Bulut (2017), SQ3R is very helpful for reading and comprehending the texts either. 

Nevertheless, it was identified that this method is not applicable with all types of textbooks. It neither 

worked well with problem-based textbooks (statistics, finance, or accounting) nor it showed good 

results with creative literature. However, it appeared to be a significant tool in working with special 

texts. As we worked with academic, authentic texts, they were beneficial for them. The activities they 

did forced them to make a research unintentionally on the one hand; on the other hand as they 

mentioned the texts were thought-provoking and actual. Visual presentation of scientific texts helped 

them comprehend the academic vocabulary based on the context. In its turn, they were able to enlarge 

their academic vocabulary that might be applicable in the relevant speaking situation. 

 

CONCLUSION 

Assigning various reading activities proved to be a useful teaching approach in addressing and 

meeting the different needs of learners. Usage of Active Reading strategies appeared to be a good 

learning experience for students. They were able to develop reading and researching skills through 

pre-reading activities, follow-up questions and different reading assignments. These reading strategies 
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strengthen the students such researching skills as: questioning, defining the researchable and debatable 

topics, note-taking skills, text analysis, figuring out the key features in the diagrams and interpreting 

the data, developing creative and critical thinking skills. 

LIMITATIONS 

In spite of all positive results, there exist a few limitations. Completing all the steps of this method 

during 40 minutes lesson was not enough. That’s why we had to ask students to study the materials at 

home and complete the tasks, and then we checked them in the classroom. Another problem was the 

network connection during the online presentation; sometimes it took some minutes to switch on the 

computer. Limitations to the study is that within a diverse local context the results from this study 

cannot be generalized to other universities, as there may be immense differences such as socio-

economic status and cultural demographics of students. Even though it was possible to develop 

research skills together with other exam skills as we did, after practicing we have come to conclusion 

that it would be fruitful to follow only one direction. 

RECOMMENDATIONS 

The choice of academic texts that are closely related to life, that take place in everyday life, that are 

relevant to the latest news, arose learners’ interest, the desire to discuss and explore more. Therefore, 

the texts should be chosen taking into account the learners’ age, interests and needs. 

Analysis of word choice in the academic texts in comparison with ordinary words used in everyday 

life, work, with synonymous expressions and creation of additional speaking tasks in different 

contexts which contribute to the formation and memorization of academic vocabulary should be 

performed; 

To make a small-scale research according to their own post reading questions, to exchange with their 

ideas in a group discussion and in this way to give an opportunity to gain extended deep knowledge; 

To do further research to identify its influence on academic attainment after the real exam. Teachers 

should have alternative strategies to bring out the students’ ideas and involvement especially while 

working with low level students. 
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ÖZET 

Dijital dönüşümün yaşandığı günümüz toplumlarında “homo digitalis” olarak adlandırılan yeni bir 

insan tipinin ve yeni bir neslin ortaya çıkışı tartışılmaya başlanmıştır. Otuz beş yaşına kadar tüm genç 

yetişkinleri içeren “dijital nesil”, aileden eğitime, eğitimden ekonomiye kadar tüm kurumlarda 

dijitalleşen toplumun etkisiyle sosyalizasyon özellikleriyle ön plana çıkmaktadır.   

Çocukların ve gençlerin sosyalizasyon süreçleri irdelenirken sosyal çevre faktörleri arasında başta aile 

olmak üzere eğitim, arkadaş (akran) grupları, kitle iletişim araçları ve sosyal ağlar toplumsallaşma 

aktörleri olarak birlikte hareket etmektedir.  Günümüzde “dijital yerliler” olarak adlandırılan 

çocukların, sosyalizasyonu ve kimlik kazanımı geçmişe göre “özgün olmak” ve “öznelliğin 

zayıflaması” arasında bir çelişkiyi barındırmaktadır.   

Çocuklar, gelişimlerinin ilk aylarından itibaren ebeveynlerinin aracılığıyla ve belirlediği kurallar 

çerçevesinde dijital araçlarla etkileşim kurarak “dijital kültür”e yönelik tutum ve davranışlar 

geliştirirler. Toplumsallaşmanın bir yönü olan bu tutum ve davranışlar ailenin sosyo-ekonomik 

özellikleri ile ebeveynlerin teknolojiye yönelik inanç ve değerlerinden de etkilenmektedir. Bu nedenle 

aile ve ebeveyn tutumları “dijital nesil”  olarak çocukların sosyalizasyonunda kritik bir öneme sahiptir. 

Böylece çocuklar içinde bulundukları dijital kültürde dijital teknolojileri kullanarak, keşfederek ve / 

veya reddederek dijital toplumun üyesi olmayı öğrenirler. 

Bu çalışmada dijitalleşen toplumda yeniden kavramsallaştırılan “çocukluk” kavramının çocukların 

ailede başlayan sosyalizasyon süreçlerinde nasıl inşa edildiği sosyal gelişim kuramları ve çocuk 

mahremiyeti çerçevesinde irdelenmiştir. Gelişen teknolojiler kadar çeşitlenen aile tipleri (göçmen 

aileler, tek ebeveynli aileler) ve ebeveynlerin dijital teknolojileri yönelik tutumları dijitalleşen 

çocukluk inşasında hem arabuluculuk rolü oynamakta hem de yapıtaşı olma yönünde etkili olmaktadır. 

Öyle ki yalnızca normal gelişim gösteren çocuklar için değil, özel gereksinimli çocukların da 

sosyalizasyonunda ve gelişimlerinin desteklenmesinde nesnelerin interneti başta olmak üzere dijital 

teknolojilerin ev ortamında aileler tarafından kullanılmasının yaratacağı etkilerin toplumlar tarafından 

fark edilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.    

Anahtar Kelimeler: Çocukluk, Dijital Çağ, Dijital Toplum, Sosyalizasyon.  
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ABSTRACT 

In today's societies where digital transformation is experienced, the emergence of a new human type 

called “homo digitalis” and a new generation has begun to be discussed. The “digital generation”, 

which includes all young adults up to the age of 35, comes to the fore with its socialization features 

with the effect of digitalized society in all institutions from family to education, from education to 

economy. 

While examining the socialization processes of children and young people, among the social 

environment factors, education, peer groups, mass media and social networks act together as 

socialization actors. The socialization and identity acquisition of children, who are called “digital 

natives” today, contains a contradiction between “being original” and “weakening of subjectivity” 

compared to the past. 

From the first months of their development, children develop attitudes and behaviors towards “digital 

culture” by interacting with digital tools through their parents and within the framework of the rules 

they set. These attitudes and behaviors, which are an aspect of socialization, are also affected by the 

socio-economic characteristics of the family and the parents' beliefs and values towards technology. 

For this reason, family and parent attitudes have a critical importance in the socialization of children as 

a “digital generation”. Thus, children learn to be members of the digital society by using, discovering 

and/or rejecting digital technologies in the digital culture they live in. 

In this study, how the concept of “childhood”, which is reconceptualized in the digitalized society, is 

constructed in the socialization processes of children that begins in the family is examined within the 

framework of social development theories and child privacy. Family types (immigrant families, single-

parent families) as diverse as developing technologies and parents' attitudes towards digital 

technologies both play a mediating role and become a building block in the construction of digitalized 

childhood. In fact, there is a need for societies to realize the effects of the use of digital technologies, 

especially the Internet of Things, by families in the home environment, not only for children with 

normal development, but also for the socialization and support of children with special needs. 

Keywords: Childhood, Digital Age, Digital Society, Socialization. 

 

GİRİŞ 

Dijital dönüşümün yaşandığı günümüz toplumlarında “homo digitalis” olarak adlandırılan yeni bir 

insan tipinin ve yeni bir neslin ortaya çıkışı tartışılmaya başlanmıştır. Otuz beş yaşına kadar tüm genç 

yetişkinleri içeren “dijital nesil”, aileden eğitime, eğitimden ekonomiye kadar tüm kurumlarda 

dijitalleşen toplumun etkisiyle sosyalizasyon özellikleriyle ön plana çıkmaktadır.   

Doğuştan Dijital: COVID-19 Jenerasyonu 

Covid-19 pandemi süreci beraberinde  “Doğuştan Dijital” olarak adlandırılan bir jenerasyon yarattı. 

Özellikle eğitim sürecinin internet ortamından yürütülmesi, çocukların sosyal aktivitelere katılamayışı, 

oyun alanlarının değişmesi ve dijital ortama dönüşmesi gibi pek çok faktör hayatlarını etkiledi. 

“Dijital yerliler” olarak tanımlanan günümüz dijital çocukları, dijital çağda doğmaktadırlar ve 

geçmişteki çocukluk kültüründen farklı bir kültürü yaşamaktadırlar. Bilişim teknolojilerinin 

hayatımızın ayrılmaz bir parçası olduğu bugün dijital çocuklar, dijital teknolojilerle çevrilidirler ve 

zamanlarının çoğunu video seyrederek, internette sörf yaparak, dijital oyun oynayarak ya da akıllı 

telefonlarını kullanarak geçirmekte (Biricik, 2022: 109), derslerde not almak yerine anlık görüntü 

yakalamaktadırlar. Tüm bunlar; günümüz çocukluğunun düşünme, öğrenme becerileri kadar sosyal 

becerilerinin  de   kökten değiştiğini göstermektedir.  

Özellikle çevrimiçi ortamdaki bilgi akışının yüksek yoğunluğu ve hızı göz önüne alındığında, bunların 

çocuğun zihinsel gelişimi ve kişiliğinin oluşumu üzerindeki etkisi göz ardı edilemez. Çevirim içi 

ortam ve çevirim dışı araçlarla gerçekleşen kontrolsüz bilgi akışı bugün çocuklarla yetişkinler 

arasındaki mahremiyet alanını gittikçe daraltmakta öyle ki çocukluğu hızla yetişkinliğe 

yaklaştırmaktadır. Geleneksel gelişim kuramları her ne kadar çocukları başarılı bir yetişkinlik idealine 
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/ modeline yaklaştırmaya çalışsa da gelişen teknolojiler “doğru”  ve “ideal”  çocukluk normlarını 

muğlâklaştırmaktadır. Neredeyse aileyle ve hatta okulla rekabet etmeye başlayan bilişim teknolojileri, 

sosyalizasyonun en önemli ajanlarıdır. Bu bağlamda toplumsallaşma sürecine dijital toplumun 

prizmasından bakmak yeni bir sosyo-kültürel olgu olarak dijital toplumsallaşma ve tarihsel toplumsal 

süreçte yeni bir çocukluk kategorisi olarak dijital çocukluk kavramlarını ortaya çıkarmaktadır (Danby, 

2018: 287). 

Bu çalışmada dijitalleşen toplumda yeniden kavramsallaştırılan “çocukluk” kavramının çocukların 

ailede başlayan sosyalizasyon süreçlerinde nasıl inşa edildiği sosyal gelişim kuramları ve çocuk 

mahremiyeti çerçevesinde irdelenmiştir. Gelişen teknolojiler kadar çeşitlenen aile tipleri (göçmen 

aileler, tek ebeveynli aileler) ve ebeveynlerin dijital teknolojileri yönelik tutumları dijitalleşen 

çocukluk inşasında hem arabuluculuk rolü oynamakta hem de yapıtaşı olma yönünde etkili olmaktadır. 

Öyle ki yalnızca normal gelişim gösteren çocuklar için değil, özel gereksinimli çocukların da 

sosyalizasyonunda ve gelişimlerinin desteklenmesinde nesnelerin interneti başta olmak üzere dijital 

teknolojilerin ev ortamında aileler tarafından kullanılmasının yaratacağı etkilerin toplumlar tarafından 

fark edilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.   

 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE  

Çocuk ve Çocukluk  

Postman (1995:7), “Çocukluğun Yokoluşu” adlı eserinde çocukların, göremeyeceğimiz bir zamana 

göndermiş olduğumuz canlı mesajlar olduğunu vurgulamaktadır. Bebeklikten farklı olarak “çocukluk” 

biyolojik bir kategori olmaktan çok toplumsal bir kurgudur. Benzer olarak Aries de 15. yy.’dan önce 

çocukluk olgusunun olmadığını ve sosyal bir inşa olan çocukluğun modernitenin ürünü olduğunu ifade 

etmektedir (İnal, 2015: 17). Amerikalı psikolog Elkind da dünden bugüne çocuk imgelerini irdelediği 

çalışmasında, çocukluğun toplumsal bir inşa olduğunu ve çocuklara yönelik algının tarihsel ve 

toplumsal bakış açısını yansıttığını ifade etmektedir. Özetle, çocukluk tarihsel süreçte toplumdan 

topluma farklılık gösteren bir yapıdır. Aşağıdaki şekilde tarihsel süreçte adlandırılan kuşaklar 

sıralanmaktadır.  

 

Şekil.1: Kuşaklar arasında birey özelliklerinin karşılaştırılması (Abankkariyer,2014) 
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Şekil:1’e göre tarihsel süreçte yaşanan ekonomik, teknolojik, toplumsal değişim kuşak tipolojilerini ve 

beraberinde çocukluk görünümlerini de değiştirmiştir. Yaşanan bu değişimde bilişim teknolojilerinin 

başat aktör olduğu düşünülürse dijital teknolojilerin “geleneksel” çocuk imgesinin (kanaatkâr, 

otoriteye saygılı, uyumlu) yok oluşunu getirirken bunun yerine geçecek olan “dijital” çocuk imgesini 

(gelenekselden uzak, tüketici ve tatminsiz) getirdiğini söylemek mümkün olacaktır. Özetle, dijital 

teknolojilerin olduğu çevrede doğan ve yine bu teknolojilerle büyüyen çocuklar “dijital yerliler” 

(Prensky, 2001:2), net kuşağı ve / veya Z kuşağı olarak tanımlanırken, yaşamış oldukları kültür de 

dijital çocukluk olarak adlandırılmaktadır.   

Sosyalizasyon 

Sosyalizasyonla ilgili çağdaş kuramlar, toplumsallaşma sürecini bireyin tüm yaşamında, farklı 

alanlarda benzer bilgi ve deneyimleri edinmesini; sosyal ve fiziksel çevreye uyumunu açıklayıcı 

yorumlar getirmektedir. Berns (2015: 6-8), toplumsallaşma sürecini ebeveyn-çocuk arasındaki çift 

yönlü etkileşime dayalı olarak başlayan ve çocuğun üyesi olduğu toplumun aktif bir bireyi olması 

açısından yaşam boyu devam eden bir süreç olarak tanımlamaktadır. Bu süreçte yetişkinler tarafından 

formal ve informal yollarla kültürel bir aktarım gerçekleştirilirken çocuklardan da toplumun 

beklentisine yönelik tutum ve davranışlar geliştirmeleri beklenir ki bu beklenti doğrultusunda 

toplumdaki tüm kurumlar çocuklara çeşitli talimatlar ve sorumluklar verir.    

Kitle iletişim araçları ve dijital teknolojiler de toplumsallaşma sürecinin önemli bir aktörü olarak 

toplumsal değer ve kuralların çocuklara aktarılmasında hem araç hem de çocuklar için yeni 

toplumsallaşma alanı olmuştur. Ne var ki özellikle sosyal medyadaki paylaşımların zamandan ve 

mekandan bağımsızlığı kadar paylaşılan içeriğin kontrol edilemeyişi yine çocuklar için karmaşık bir 

hâl almıştır.  

Sosyal medyadaki çeşitli paylaşımların yanı sıra çeşitli televizyon programları ve yayınlarda çocuklar, 

yaşlarına uygun olmayan şiddet ve cinsellik içerikli yayınlara maruz kalabiliyor, bu içerikleri 

izlemekle de klamayarak hatta taklit edip davranışa dönüştürebiliyorlar (Aytekin, 2018).  

Çocuklar, gelişimlerinin ilk aylarından itibaren ebeveynlerinin aracılığıyla ve belirlediği kurallar 

çerçevesinde dijital araçlarla etkileşim kurarak “dijital kültür”e yönelik tutum ve davranışlar 

geliştirirler. Toplumsallaşmanın bir yönü olan bu tutum ve davranışlar ailenin sosyo-ekonomik 

özellikleri ile ebeveynlerin teknolojiye yönelik inanç ve değerlerinden de etkilenmektedir. Bu nedenle 

aile ve ebeveyn tutumları “dijital nesil”  olarak çocukların sosyalizasyonunda kritik bir öneme sahiptir. 

Böylece çocuklar içinde bulundukları dijital kültürde dijital teknolojileri kullanarak, keşfederek ve / 

veya reddederek dijital toplumun üyesi olmayı öğrenirler. 

 

TARTIŞMA ve SONUÇ 

Günümüzde çocukluk, geleneksel çocukluktan farklı olarak dijital araçlarla kendi kültürel örüntülerini 

meydana getiren yeni bir olgudur. Bu yeni çocuklukta, sosyalizasyonu içeren öğrenme ve oyun 

oynama pratikleri dijitalleşmiş, çocuklar da bu dijitalleşen toplumda “dijital çocuklar” olarak yerlerini 

almışlardır (Biricik, 2022:112). 

Çocukların bu yeni sosyalizasyon ortamı olarak, dijital araçlarla çevrili sosyal medya uygulamaları ve 

içerikleri onların gelişimsel dönem özellikleri ile gelişimsel görevlerini değiştirerek (öne çekerek ve / 

veya erteleyerek) bozmakta ve sağlığını da olumsuz etkilemektedir (Mustafaoğlu vd.,2018).     

Gelişen teknolojiler kadar çeşitlenen aile tipleri (göçmen aileler, tek ebeveynli aileler) ve ebeveynlerin 

dijital teknolojileri yönelik tutumları dijitalleşen çocukluk inşasında hem arabuluculuk rolü oynamakta 

hem de yapıtaşı olma yönünde etkili olmaktadır.  

Geleneksel aile yapısının parçalanarak değişmesi ailenin yapı ve işlevlerinde de değişimler meydana 

getirmiştir. Elkind (1992:13), günümüz modern aile tipinin; çocuklara güven ve yoğun bakım verilen 

“ev” idealinden evin hem ebeveynler hem de çocuklar için bir buluşma yeri ve yoğun yaşamdaki 

sığınma yerine dönüştüğünü ifade etmektedir. İşte bu dönüşümde ailenin demokratikleşmesiyle 

geliştirilen demokratik anne baba tutumu beraberinde dijital teknolojilerin kullanımında çocukları 

özgürleştirirken onlara sosyal medya kullanımında zararlı içeriklerden korunma konusunda bir güveni 



6th INTERNATIONAL EDUCATION AND INNOVATIVE SCIENCES CONGRESS 

(November 24-25, 2022 / Burdur Mehmet Akif Ersoy University 

1444 
 

getir ki Elkind’e göre (a.g.e. 1992) geliştirilen bu “Superkid” ideali gerçekte ebeveyn kaygısını ve 

suçluluğunu hafifletmek için bulunmuş sosyal bir icattır.  

Dijital teknolojiler ve kitle iletişim araçlarıyla sosyal medyada toplumsallaşan çocuklar bu haliyle 

kendi kültürlerini yaratırken diğer taraftan da kendi kimliklerini (dijital çocuk kimliğini) de 

oluşturmaktadırlar (Wyness, 2012: 69). Ne var ki dijital çocuğun ( net kuşağı / Z kuşağı) dijital 

teknolojiler aracılığıyla toplumsallaşması riskleri de beraberinde getirmektedir. Bu risklerden bazılar; 

çocukların sosyal ve ahlaki gelişim bütünlüğünü tehdit eden cinsellik, saldırganlık, şiddet içeriklerinin 

paylaşımı, sosyal medya dolandırıcılıkları ve istismardır (Wyness, 2012: 117). Bu riskler ve tehditler 

çerçevesinde Qvortrup 1999 yılında yayımladığı çalışmasında sosyal medyayı, çocukluğunun ortadan 

kaybolduğu (“yokoluşu”) düşüncesini destekleyici bir kanıt olarak sunmaktadır.     

Son olarak, çocukluğun kaybolmadığını ancak hızla yetişkinlere yaklaştırıldığını düşünebiliriz. 

Çocukların, dünya nüfusunun yaklaşık üçte birini oluşturduğu ve tüm yetişkinler gibi sosyal, 

ekonomik ve siyasal haklara sahip olduğu düşünülecek olursa çocukların çocukluklarını yaşama ve 

haklarını savunma hakları yetişkinler tarafından kabul edilmelidir (Kurt, 2016:108). Bu haklar 

çerçevesinde dijital toplumda inşa edilen dijital çocukların gelişimsel bütünlüklerini korumaları ve 

potansiyellerini geliştirebilmeleri için ebeveynlerin dijitalleşme ve bilgi okuryazarlığı yönünde 

bilgilendirilmeye, çocuklar için hazırlanacak dijital içeriklerin hazırlanmasında ise daha fazla 

dayanışmaya ve ortak eyleme ihtiyaç duyulmaktadır.  
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Abstract 

This research examines the effect of the concrete-representational-abstract instruction strategy 

presented with the direct instruction method of teaching fractions to students with intellectual 

disabilities. In addition, the generalization effect of this learned skill to different environments and 

tools and the follow-up effect of what's that and three weeks after the teaching was completed were 

examined. The study used the probe-phased multiple-probe model, one of the single-subject research 

models. The dependent variable of the study is the level of showing whole, half, and quarter in 

fractions of the students participating in the research; the independent variable is the concrete-

representational-abstract teaching strategy applied with the direct instruction method the study was 

carried out with three male students who were diagnosed with intellectual disability and attended 

primary school in Afyonkarahisar. As a result of the research, it has been observed that the concrete-

representational-abstract instruction strategy is effective in teaching whole, half, and quarter fractions 

to students with intellectual disabilities, that the permanence of these concepts that students learn can 

be maintained what's that, and three weeks after the end of the instruction, and that all students can 

generalize this skill to different environments and tools. 

Keywords: Fraction teaching, concrete-representational-abstract teaching strategy, intellectual 

disability, mathematics instruction, special education. 

 

1. Introduction 

In this section, the problem situation of the research is explained; then, the purpose and 

importance of the research are given. 

1.1. Problem status 

Individuals with intellectual disabilities show limitations in abilities, such as fractional 

expressions that they frequently encounter during school life. Especially in the first years of school 

children may experience many conceptual confusions in whole, half, and quarter subjects. Therefore, it 

is necessary to use strategies to eliminate this confusion in teaching fractions to children with 

intellectual disabilities. 

Concrete-representational-abstract teaching strategy (CRA) is a systematic and effective 

teaching strategy used in teaching mathematics concepts and skills, consisting of three stages: concrete 

and abstract, in which each step follows the previous stage in a sequential order (Carmack, 2011). It 
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consists of three stages: the concrete stage, where materials that can be touched and moved are used. 

The stage is where linear expressions and different shapes symbolize the materials, and the abstract 

stage is where mathematical symbols and numbers are used in addition to mathematical terms. It is a 

strategy in which the number of senses used is reduced gradually so that the instruction appeals to 

more than one sense organ (Miller & Mercer, 1993). 

 

Figure 1: Concrete, representational- and abstract stages according to the CRA instruction strategy. 

 

Various studies were found in the search on "CRA teaching strategy" in databases such as 

Web of Science, DergiPark, YÖK National Thesis Center, ERIC, and TR Index. Some studies 

examine the effectiveness and efficiency of teaching mathematical skills and concepts using the CRA 

teaching strategy. Among the effectiveness studies in these studies; Morin and Miller (2018) teach 

students with intellectual disabilities the ability to solve multiplication problems; Butler, Miller, 

Crehan, Babbitt, and Pierce (2019) compared the effectiveness of concrete-representational-abstract 

(CRA) teaching strategy and representational-abstract (RA) teaching strategy in teaching the concept 

of equivalence in fractions to students with mild and moderate intellectual disability. 

This study has been identified on teaching fractions with the CRA teaching strategy to students 

with intellectual disabilities in Turkey. In addition, the examination of the effectiveness of the CRA 

teaching strategy in teaching fractions to students with intellectual disabilities will lead to other 

research and applications in the literature since children experience many conceptual confusions in 

whole, half and quarter subjects in their first years of school and appropriate strategies should be used 

in teaching fractions to children with intellectual disabilities is thought to show. 

1.1.2 . Purpose of the research 

This research aims to determine the effectiveness of the CRA teaching strategy in teaching 

fractions to students with intellectual disabilities. Along with this primary objective, the research 

questions to be answered are given below: 

1).  Is the CRA teaching strategy effective in teaching fractions to students with intellectual 

disabilities? 

2.  If students with intellectual disabilities acquire fraction skills using the CRA teaching strategy, 

will the permanence of this learning be maintained one and three weeks after the teaching 

process is completed? 

3. If students with intellectual disabilities acquire fraction skills with the CRA teaching strategy, 

can this skill be generalized across environments and tools? 

             

Method 

Model of the Research 

In this study, to determine whether the CRA teaching strategy presented with the direct 

instruction method is effective in teaching the ability to show whole, half, and a quarter in fractions to 

students with intellectual disabilities, the "multiple probe model with inter-behavioral probe phase" 

was designed and applied, which is one of the multiple probe models among the single -subject 

research approaches. Baseline data for all skills of the used model are collected in the same period. 
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After the collected baseline data reaches a certain percentage of stability, the application phase is 

started for teaching the first concept. After meeting the criteria in the first concept, data is collected in 

three consecutive sessions for all concepts, and the probe phase is included. At this stage, the expected 

first concept is that the probe data should meet the criteria, and in other skills, it should be like the 

baseline level. 

After the probe phase, the second concept is implemented in the teaching phase. The probe 

phase is applied for all concepts if the criterion reaches the desired level in the second concept. It is 

expected that the probe data of the first two concepts will meet the criterion and that the other concept 

will be like the baseline level. After the probe phase of the research, the teaching phase of the third 

concept, which is the last, begins. In the previous probe session applied after the teaching of the third 

concept is over, it is expected that all three concepts will meet this criterion and have similar features. 

The repetition of all these stages continues for all participants (Gast, 2010). 

Independent variable 

The independent variable of the research is the CRA teaching strategy. The CRA teaching 

strategy consists of three stages: a) concrete teaching stage, b) representational teaching stage, and c) 

abstract teaching stage. In this study, teaching with the CRA teaching strategy was carried out as a 

one-to-one teaching arrangement for each stage. 

The dependent variable 

The study's dependent variable shows the whole, half, and quarter of the basic fraction skills 

of the students participating in the research. In this direction, when requested by the student, it is 

expected to show the whole, half, and quarter with 100% accuracy. 

Participants 

The participants of this research; are subjects, practitioners, and observers. Three male 

students diagnosed with an intellectual disability attending a Special Education and Rehabilitation 

Center participated in this study. The administration department of the institution was informed about 

the research, and necessary permissions were obtained to carry out the research. The families were 

informed about the research following the determination of the participants participating in the 

research. Necessary work permits were obtained from the families on behalf of the four participants 

who were accepted to participate in the study. In addition, by interviewing the teachers and mothers of 

the selected participants, they were informed that they should not make an application that would 

affect their ability to show the whole, half, and quarter. Participants in this research are expected to 

have some characteristics: The individual who is a participant in the study; was expected to meet the 

prerequisite skills such as (a) answering questions, (b) being able to maintain attention for at least 

twenty minutes during the activity, (c) reading the written number, (d) visual perception and auditory 

perception skills. 

Instead of the real names of the students participating in the research, code names that were not like 

those of the students in the institution where the study took place where used. The characteristics of 

the participants are listed below: 

Bülent is an 8-year-old student with an intellectual disability. Bülent has been studying in 

general education classes for two years. Bülent can follow the instructions given to him, can read 

numbers, and communicates with his peers. He is a strong social communicator and student with the 

necessary preparation skills for reading and writing. In mathematical skills, he can count to 100 

independently, show numbers up to 100 when asked, and tell which numbers they are when the 

numbers are shown. 

Samet is an 8-year-old student with an intellectual disability. Samet has been studying in 

general education classes for two years. Samet can follow the instructions given to him, can read 

numbers, and communicates with his peers. He is a strong social communicator and student with the 

necessary preparation skills for reading and writing. In mathematical skills, he can count to 100 

independently, show numbers up to 100 when asked, and tell which numbers they are when the 

numbers are shown. 
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Vuran is an 8-year-old student with an intellectual disability. Vuran has been studying in 

general education classes for two years. Vuran is a strong social communicator who can follow his 

instructions, read numbers, and communicate with his peers. He is a student with the necessary 

preparation skills for reading and writing. In mathematical skills, he can count to 100 independently, 

show numbers up to 100 when asked, and tell which numbers they are when the numbers are shown. 

Apart from the research participants, the researcher and the observer are the other participants who 

support the research. While the entire application process of the research was carried out by a single 

practitioner who has a doctorate in the special education department, the application reliability and 

inter-observer reliability data in the research were collected by two special education specialists who 

graduated from the special education department and who had a master's degree in the special 

education department. 

Environment 

Daily and collective attendance, monitoring, and teaching sessions in the research were carried 

out in an individual classroom at the Special Education and Rehabilitation Center. In addition, there is 

a desk, two chairs, and a book cabinet at the school where the study is conducted. In addition, a video 

camera system was kept ready to obtain research data records for this class. 

Tools 

Reinforcers to be used in reinforcing the correct responses of the subjects in the study, a 

reinforcer determination form based on family opinion and for the student was created and used for 

each participant. In the concrete teaching stage, where the teaching starts from the most concrete level, 

a material set consisting of 10 touchable and movable objects was created and used for teaching the 

whole. In the representational teaching stage, the drawings of objects, which represent the materials 

used in the concrete teaching stages, were used. In the abstract teaching stage, fraction expressions 

corresponding to the whole were used. Finally, expert opinion was sought about the teaching sets 

prepared at the stage before starting the application. 

Implementation Process 

In this study, in which the effectiveness of the CRA teaching strategy applied with the direct 

teaching method in teaching the skill of showing the whole, half, and a quarter in fractions to 

individuals with intellectual disabilities is discussed; for all skills, first collective probe sessions 

followed by daily probe sessions, teaching sessions and finally follow-up sessions were held with 

three students. The sessions in the study were held in an individual classroom in a Special Education 

and Rehabilitation Center, five days a week, between 10:00 and 12:00. The CRA teaching strategy 

implemented in the study consists of three stages: (1) The concrete stage, where movable and 

touchable materials are used, (2) The representational stage, where the lines and shapes are used to 

represent the materials used, and (3) the abstract stage where numbers, symbols, and mathematical 

expressions are used. Sessions at all stages of the concrete-representational-abstract teaching strategy 

implemented with the direct teaching method were presented by performing the steps of being a model 

in the direct teaching method, guided practices, and independent practices. Baseline data were 

collected until all subjects in the study obtained stable data on three skills for three sessions. After 

obtaining stable data in the baseline sessions, the CRA teaching strategy, which was applied with the 

direct teaching method, was used for the first skill in each subject. 

The participants were determined as the intermediate criterion required in the transitions to the 

concrete teaching phase, representational teaching phase, and conceptual teaching phase, and the 

students' reaching the 90% criterion in the probe sessions held at the end of the teaching sessions and 

obtaining stable data in three consecutive sessions. When the required intermediate criterion was 

reached in the concrete teaching stage for all students, the representational teaching stage was started. 

Then the abstract teaching stage was started as soon as the intermediate criterion was reached in the 

representational teaching stage. In the conceptual teaching phase, the teaching was terminated after the 

students who participated in the study reached the 90% criterion in the probe sessions taken after the 

teaching sessions and showed determination for at least three consecutive sessions. Follow-up sessions 

were held one and three weeks after the completion of the teaching process. Subsequently, 
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generalization sessions were taken a right after the second, third, and fourth full probe sessions. All 

sessions held during the study were organized in the practitioner one-to-one teaching model. 

The practitioner conducted all practice sessions in the research conducted all practice sessions 

in research. The data obtained were recorded in data recording forms, and these sessions were 

recorded with video help. 

Polling Sessions 

In this study, before the implementation of the CRA teaching strategy, which was applied with 

the direct teaching method, probe evaluations were made to determine the performance of the 

participants. The study's probe sessions include daily, collective, and generalization probe sessions. 

With the CRA teaching strategy, Whether the teaching of the whole, half, and quarter representation 

took place was determined by the probe sessions held after the teaching sessions. Information on how 

the sessions in the study progressed is given below. 

Mass Polling Sessions 

Before starting the teaching phase of the studied skill, four probe sessions were held to 

determine the participants to choose the participants' performance on the three skills after the criteria 

specified during the teaching phase were met, and stable data was obtained. In the first stage, baseline 

data were collected. It was carried out with all the participants one by one, adapting the three skills. 

In the first collective probe session, at least three sessions on the first skill, one by one, with 

three participants, were continued until stable data were obtained. After the stable data were obtained, 

the teaching session of the first skill was started. After the participants performed at a rate that met the 

criteria in the first skill and after obtaining stable data on this subject, all participants were transferred 

to the second full probe session. Then, after the second full roll call was completed, the teaching phase 

of the second skill was started. After the teaching phase was completed and the criterion was met in 

the second skill, the third collective probe sessions were started when stable data were obtained. Then, 

the teaching phase for the third skill was started when the stable data in the third collective probe 

sessions were obtained. Finally, if the participant met the criteria and stable data were obtained, 

collective probe sessions were held for the last time in all skills. 

The collective probe sessions were held in the individualized education classroom. First, the 

implementer prepared the material, registration form, and video camera for the probe session. 

Afterward, the participants were informed about the study. "("I will ask you to show the concept I 

asked when I ask which of the objects I am going to show you now is whole, half, quarter""), certain 

clues were provided to motivate the participants to study (Are you ready? Shall we start?). The 

participants' reactions showing that they were prepared for the study were reinforced verbally (well 

done., you are amazing etc.) at the end of this stage, the researcher presented the target stimulus to the 

student. ""” """""("Now show which of the objects I will show you if it is a whole, half, or quarter" 

"""""""), did not react to the correct or incorrect answers of the participants to the instructions, acted 

unresponsive to the participants of the study. After the study was completed, the subsequent trials 

were started. 

Generalization Sessions 

In the study, generalization studies were carried out between tools, materials, and 

environments. Generalization sessions and collective probe sessions in the study were continued 

together. Generalization sessions were held after all collective probes. The sessions were in the form 

of pretest-posttest, this session; As soon as the first full probe phase was over, the posttest session was 

held as soon as the teaching activities and the criteria for each participant were met for the three skills. 

In the study, the participants' correct responses in the generalization probe sessions were reinforced 

with verbal reinforcements, like the phase in the teaching sessions. The skills the participants showed 

correctly in the generalization sessions were reinforced unsupported verbally with a continuous 

reinforcement schedule. In addition, at the end of all generalization sessions, food reinforcement was 

given to the participants (wafers, crackers, jellybeans, etc.). 
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Teaching Sessions 

The independent variable in this research was put into practice in the teaching sessions. After 

obtaining stable data in the baseline sessions for all participants in the study, the teaching phase was 

started with the first participant. In the teaching sessions, students with intellectual disabilities were 

taught to show whole, half, and a quarter with the CRA teaching strategy applied to the direct teaching 

method. The CRA teaching strategy used in the research consists of three stages: (a) the concrete 

stage, which includes materials that can be touched and moved, (b) the representative stage, where the 

drawings are used to represent the objects, (c) the abstract stage, where numbers and fraction 

expressions are used alone. Sessions at all stages of the concrete-representational-abstract teaching 

strategy were implemented with the direct teaching method, modeling, and guided practices in the 

direct teaching method. All the steps of the independent practices were also presented. 

In this research, the teaching sessions are shown in the following steps: 

(a) the practitioner of the research has made the teaching materials related to the teaching to be 

made available at the place where the application will be made, (b) the practitioner of the research has 

informed all the participants about the study, (c) in order to attract and motivate the participants for the 

study, we will start when you are ready and Now, if you want to examine the objects in front of you, if 

you're ready, shall we start?, (d) the participants' feedback showing that they are ready to work has 

been verbally reinforced, "it's okay", etc., (e) the application phase has been started in accordance with 

the order that the researcher prepared with the materials, (f) ) made explanations about the skill that 

will be gained to the student participating in the study and showed how to do the skill, (g) helped the 

student at the points where the student needed, (h) the students were given the main instruction of the 

skill they studied, and the students were given the desired skill independently by using the materials. It 

was expected to show k, (k) after the subjects showed all the concepts in the independent practices 

step independently, "bravo, you are amazing", which was reinforced verbally, (l) At the end of the 

session, the participants were given verbal and food reinforcements for their willing participation in 

the study. At the end of the daily probe sessions, after the participants showed 90% performance in 

three consecutive sessions, the teaching of the first skill was terminated, and the other skills were 

taught in turn by the same participant. 

Monitoring Sessions 

Following the teaching phase's completion, the research follow-up sessions were organized 

similarly to the probe sessions in the first and third weeks. The follow-up sessions were scheduled to 

determine the level of retention of the skills acquired by the participants during the teaching sessions. 

In addition, they were verbally reinforced at the end of the study among those who participated. In all 

the monitoring sessions, no interference was made with the participants correct or incorrect 

representations of the concepts according to the instructions. Finally, at the end of the study, the 

participants were verbally reinforced and given the food reinforcers they chose. 

Data Collection 

During the research process, three types of data were collected in this study: reliability, 

effectiveness, and social validity. The following section contains information about the collection of 

this data. 

Collection of Efficacy Data 

The researcher collected the data that emerged using the "Collective Probe, Daily Probe 

Generalization and Monitoring Sessions Data Collection Form". At this stage, the correct or incorrect 

responses of the participants in the ability to show whole, half, and a quarter were recorded. Then the 

calculation of the correct response percentage was made. There are two answers in the implementation 

phase of teaching with the CRA teaching strategy. (1) Correct response: The student shows the correct 

one of the presented concepts of the whole, half, and quarter. (2) Incorrect response: It is accepted that 

the student shows the wrong one among the presented whole, half, and quarter concepts or does not 

show any concept. "Single Step Behavior Trial Record" was used in this study. In a single-step 

behaviour trial record, the correct or incorrect response of the participant to the target stimulus is 
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recorded, and the correct behaviour percentage and the number are calculated (Tekin-İftar and 

Kırcaali-İftar, 2004). The same data collection model was used in all phases of the study. 

Reliability 

Two reliability data were collected in this study. These; are inter-observer reliability and 

application reliability. 

During the research's inter-observer reliability data collection stage, the recordings recorded 

by the observers with the video method were watched, and the data contained in the content was 

recorded in the registration forms. Since the observers in the study had sufficient information about the 

CRA strategy presented through direct instruction, these observers were not informed about this issue. 

Subsequently, the inter-observer reliability calculation was calculated using the formula [(consensus) / 

(consensus + disagreement)] X 100 (Tekin-İftar, 2012). All probing, teaching, monitoring, 

generalization, etc., in the study. Inter-observer reliability data were collected and recorded in 30% of 

the sessions. An inter-observer reliability coefficient of 80% in research reliability calculations is 

considered sufficient, but 90% and above are accepted as the ideal reliability coefficient (Gast, 2010). 

The inter-observer reliability findings of this study were 100% for each participant in showing the 

whole, half, and quarter in fractions. 

To understand to what extent the practitioner of the study carried out the teaching applied with 

the direct teaching method and the concrete-representational-abstract teaching strategy in the research, 

the practitioner behaviour’s that should be in the application plan were determined. Then the 

application reliability form was prepared. For this study, application reliability data were collected in 

30% of the collective probe, teaching, probe, monitoring, and generalization sessions. To calculate the 

application reliability coefficient, the observed practitioner behavior was divided by the planned 

practitioner behaviour and the percentage (observed practitioner behavior/planned practitioner 

behavior x 100) (Tekin-İftar, 2012). The people who made this application were selected using an 

unbiased assignment table. In addition, there were two special education specialists apart from the 

researcher who watched the recordings of the sessions. These observers marked (+) if the implementer 

could successfully perform the steps in the application content and (-) if he could not. The application 

reliability findings of this study were 100% for each participant in showing the whole, half, and a 

quarter in fractions. 

Analysis of Data 

The collected data on the effectiveness of the CRA teaching strategy applied with the direct 

teaching method in teaching the skill of showing whole, half, and a quarter in fractions to students 

with intellectual disabilities were analyzed by graphical analysis. The data obtained in all sessions 

during the implementation phase are processed on this graph. The horizontal axis in the created graph 

represents the numerical expressions of the number of sessions, and the vertical axis of the dependent 

variable. For example, suppose there is an increase in the trend lines on the graphs created at the end 

of the research. In that case, research’s end, this increase indicates that the independent variable affects 

the dependent variable (Tekin İftar, 2012). Data on permanence in the research were also created 

through graphical analysis. The data about the generalization sessions in the research were analyzed 

with the pretest-posttest method and displayed on a bar chart. 

Results 

Findings related to the effectiveness of the CRA teaching strategy applied with the direct 

teaching method in teaching the skill of showing the whole, half, and a quarter in fractions to students 

with intellectual disabilities; The graphs for Bülent, Samet, and Vuran are shown in Figure 2, Figure 3, 

and Figure 4, respectively. In the diagram, C represents the concrete stage, R represents the symbolic 

stage, and A means the abstract stage. Finally, the horizontal axis shows the number of sessions, and 

the vertical axis shows the correct response percentages of the subjects. 
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Figure 2. Baseline, Concrete Instruction (C), Representational Instruction (R), Abstract Instruction 

(A), Probe and Follow-up Data on Bülent's Skills for Representing Whole, Half, and Quarter in 

Fractions 

In the first graph in Figure 2, there are data on the ability to show the whole in the fractions 

taught in the CRA teaching strategy applied by Bülent's direct teaching method. After obtaining stable 

data in three consecutive sessions at the introductory level, the teaching practice started with concrete-

representational-abstract stages, respectively, in the CRA teaching strategy applied with the direct 

teaching method. In addition, a total of 5 concrete, five representational, and five abstract teaching 

sessions were held with Bülent. As a result of the analysis made between the initiation level and the 

implementation phase, it was seen that the CRA teaching strategy created the desired change in 

showing the whole concept in fractions. It is seen that Bülent was successful at the level of 100% and 

100% in the follow-up sessions held one and three weeks after the practice sessions on showing the 

whole concept in fractions with the CRA teaching strategy. The data obtained show that Bülent 

maintains the skill he has gained. 

In the second graph in Figure 2, data on the ability to show half in fractions taught with the 

CRA teaching strategy applied by Bülent's direct teaching method are given. After obtaining stable 

data in three consecutive sessions at the introductory level, the teaching practice started with concrete-

representational-abstract stages, respectively, in the CRA teaching strategy applied with the direct 

teaching method. In addition, a total of 6 concrete, four representational, and five abstract teaching 

sessions were held with Bülent. As a result of the analysis made between the initiation level and the 

implementation phase, it was seen that the CRA teaching strategy created the desired change in 

showing the concept of half in fractions. It is observed that Bülent was successful at the level of 100% 

and 100% in the follow-up sessions held one and three weeks after the practice sessions on showing 

the concept of half in fractions with the CRA teaching strategy. The data obtained show that Bülent 

maintains the skill he has gained. 

In the third graph in Figure 2, there are data on Bülent's CRA teaching strategy applied with 

the direct teaching method and his ability to show the quarter in the fractions he was taught. After 

obtaining stable data in three consecutive sessions at the introductory level, the teaching practice 

started with concrete-representational-abstract stages, respectively, in the CRA teaching strategy 

applied with the direct teaching method. In addition, a total of 6 concrete, five representational, and 

seven abstract teaching sessions were held with Bülent. As a result of the analysis made between the 
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initiation level and the implementation phase, it was seen that the CRA teaching strategy created the 

desired change in showing the concept of the quarter in fractions. It is seen that Bülent was successful 

at the 100% level in the follow-up sessions held one and three weeks after the practice sessions on 

showing the concept of the quarter in fractions with the CRA teaching strategy. The data obtained 

show that Bülent maintains the skill he has gained. 

 

 

Figure 3. Baseline, Concrete Instruction (C), Representational Instruction (R), Abstract Instruction 

(A), Probe and Follow-up Data on Samet's Skills for Representing Whole, Half, and Quarter in 

Fractions 

Figure 3 shows Samet's data on the CRA teaching strategy applied with the direct teaching 

method and his ability to deliver the whole in the fractions taught. After obtaining stable data in three 

consecutive sessions at the introductory level, the teaching practice started with concrete-

representational-abstract stages, respectively, in the CRA teaching strategy applied with the direct 

teaching method. In addition, a total of 5 concrete, five representational, and five abstract teaching 

sessions were held with Samet. As a result of the analysis made between the initiation level and the 

implementation phase, it was seen that the CRA teaching strategy created the desired change in 

showing the whole concept in fractions. It is seen that Samet was successful at the 100% level in the 

follow-up sessions held one and three weeks after the practice sessions on showing the whole concept 

in fractions with the CRA teaching strategy. The data obtained show that Samet maintains the skill he 

has gained. 

In the second graph in Figure 3, there are data on Samet's ability to show half in the fractions 

in which he was taught with the CRA teaching strategy applied with the direct teaching method. After 

obtaining stable data in three consecutive sessions at the introductory level, the teaching practice 

started with concrete-representational-abstract stages, respectively, in the CRA teaching strategy 

applied with the direct teaching method. In addition, a total of 5 concrete, five representational, and six 

abstract teaching sessions were held with Samet. As a result of the analysis made between the 

initiation level and the implementation phase, it was seen that the CRA teaching strategy created the 

desired change in showing the concept of half in fractions. It is seen that Samet was successful at the 

100% level in the follow-up sessions held one and three weeks after the practice sessions on showing 

the concept of half in fractions with the CRA teaching strategy. The data obtained show that Samet 

maintains the skill he has gained. 

In the third graph in Figure 3, there is data on Samet's ability to show quarters in the fractions 

he was taught with the CRA teaching strategy applied with the direct teaching method. After obtaining 



6th INTERNATIONAL EDUCATION AND INNOVATIVE SCIENCES CONGRESS 

(November 24-25, 2022 / Burdur Mehmet Akif Ersoy University 

1455 
 

stable data in three consecutive sessions at the introductory level, the teaching practice started with 

concrete-representational-abstract stages, respectively, in the CRA teaching strategy applied with the 

direct teaching method. In addition, a total of 6 concrete, five representational, and six abstract 

teaching sessions were held with Samet. As a result of the analysis made between the initiation level 

and the implementation phase, it was seen that the CRA teaching strategy created the desired change 

in showing the concept of the quarter in fractions. It is seen that Samet was successful at the 100% 

level in the follow-up sessions held one and three weeks after the practice sessions on showing the 

concept of the quarter in fractions with the CRA teaching strategy. The data obtained show that Samet 

maintains the skill he has gained. 

 

 

Figure 4. Baseline, Concrete Instruction (C), Representational Instruction (R), Abstract Instruction 

(A), Probe and Follow-up Data on Vuran's Skills for Representing Whole, Half, and Quarter in 

Fractions 

 

Vuran 's ability to show the whole in fractions where teaching is done with the CRA teaching 

strategy applied with the direct teaching method. After obtaining stable data in three consecutive 

sessions at the introductory level, the teaching practice started with concrete-representational-abstract 

stages, respectively, in the CRA teaching strategy applied with the direct teaching method. In addition, 

a total of 5 concrete, four representational, and five abstract teaching sessions were held with Vuran. 

As a result of the analysis made between the initiation level and the implementation phase, it was seen 

that the CRA teaching strategy created the desired change in showing the whole concept in fractions. It 

is observed that Vuran was successful at the 100% level in the follow-up sessions held one and three 

weeks after the practice sessions on teaching how to show the whole concept in fractions with the 

CRA strategy. The data obtained show that Vuran maintains the skill he has gained. 

the second graph in Figure 4, Vuran 's data on the ability to show half in fractions taught with 

the CRA teaching strategy applied with the direct instruction method. After obtaining stable data in 

three consecutive sessions at the introductory level, teaching practice started with concrete-

representational-abstract stages, respectively, in the CRA teaching strategy applied with the direct 

teaching method. In addition, a total of 5 concrete, five representational, and six abstract teaching 

sessions were held with Vuran. As a result of the analysis made between the initiation level and the 
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implementation phase, it was seen that the CRA teaching strategy created the desired change in 

showing the concept of half in fractions. It is seen that Vuran was successful at the 100% level in the 

follow-up sessions held one and three weeks after the practice sessions on teaching how to show the 

concept of half in fractions with the CRA teaching strategy. The data obtained show that Vuran 

maintains the skill he has gained. 

the third graph in Figure 4, Vuran 's data on the ability to show quarters in fractions that were 

taught with the CRA teaching strategy applied with the direct teaching method. After obtaining stable 

data in three consecutive sessions at the introductory level, the teaching practice started with concrete-

representational-abstract stages, respectively, in the CRA teaching strategy applied with the direct 

teaching method. In addition, a total of 5 concrete, five representational, and six abstract teaching 

sessions were held with Vuran. As a result of the analysis made between the baseline level and the 

implementation phase, it was seen that the CRA teaching strategy created the desired change in 

showing the concept of the quarter in fractions. It is observed that Vuran was successful at the 100% 

level in the follow-up sessions held one and three weeks after the practice sessions on showing the 

concept of the quarter in fractions with the CRA teaching strategy. The data obtained show that Vuran 

maintains the skill he has gained. 

Discussion and Conclusion  

The research, whether the CRA teaching strategy applied with the direct teaching method is 

effective in teaching the whole, half and quarter of fraction skills to students with intellectual 

disabilities; whether it is maintained one week and three weeks after the end of the teaching; It has 

been tried to determine whether this skill can be generalized to different people and environments. 

Findings of the research; (a) CRA teaching strategy is effective in teaching whole, half, and 

quarter skills in fractions to students with intellectual disabilities, (b) students participating in the 

research can maintain the permanence of whole, half, and quarter skills one week and three weeks 

after the end of the education, (c) shows that all the students can generalize these skills to different 

environments and tools. 

When the findings of the research were examined, the CRA teaching strategy was found to be 

effective in teaching whole, half and quarter skills in fractions, and this finding is in line with other 

research findings examining the effectiveness of the CRA teaching strategy in teaching mathematical 

concepts and skills to students with intellectual disabilities ( Ferreira , 2009; Carmack , 2011; Özlü). , 

2016; Gibbs , Hinton & Flores , 2018; Nar, 2018; Flores & Hinton , 2019; Yıldırım, 2022) this 

research is consistent. 

The findings obtained regarding the other purpose of the study show that all of the subjects 

were able to maintain their skills one week and three weeks after the end of the instruction. When the 

monitoring findings of the research are examined, it is seen that the whole half-quarter skill in the 

fractions acquired with the CRA teaching strategy was maintained at 100% accuracy in the two 

follow-up sessions of Bülent, Samet, and Vuran one week and three weeks after the teaching was 

completed. According to these findings, it can be said that the CRA teaching strategy is permanent in 

teaching mathematical concepts and skills. These results show that the skills gained continue after the 

completion of the education, as seen in the research findings (Ferreira, 2009; Carmack, 2011; Özlü, 

2016; Nar, 2018; Flores & Hinton, 2019; Yıldırım, 2022) examining the permanence of the CRA 

teaching strategy for students with special needs. In addition, it can be said that the CRA teaching 

strategy will make an important contribution to the relevant literature since it examines the 

sustainability of the ability to represent whole, half, and quarter in fractions. 

The last finding of this study, the CRA teaching strategy to individuals with intellectual 

disabilities, shows that three of the subjects could generalize between different environments and tools 

at 100% level. In the research, generalization sessions were carried out between tools and materials 

with other materials and objects, and generalization between environments was included in individual 

classes separate from the environment where the application took place. 

Examining the generalization effect of mathematical skills and concepts taught with the CRA 

teaching strategy in their research (Mercer & Miller, 1992; Ferreira, 2009; Carmack, 2011; Flores , 
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Hinton & Schweck, 2014; Özlü, 2016; Nar, 2018; Flores & Hinton, 2019; Yıldırım, 2022) in the 

research findings, it was observed that the skills aimed to be taught were acquired and continued in the 

process after the completion of the teaching process. In this respect, it can be said that this research 

finding is consistent with the literature. 

In light of this information, it can be said that the research is important in the following 

aspects: (a) The findings of the study show that the CRA teaching strategy is effective in teaching 

fractions to students with intellectual disabilities, ensuring the permanence of these learned concepts, 

and generalizing them to different environments and tools. (b) Since the teaching of fractions is 

gradual from concrete to abstract, it can be said that more effective learning is achieved with the CRA 

teaching strategy. The fact that students see information differently through various representations in 

the learning process helps them understand the relationship between these concepts and transfer this 

information under necessary conditions. On the other hand, it can be stated that teaching carried out in 

the light of concrete materials and visual supports is quite effective in terms of positive changes in 

students' interest in a mathematics course and their adoption of this course. (c) This research is the first 

study in which whole, half, and quarter fractions were taught to students with intellectual disabilities 

using the CRA teaching strategy. It supports the studies using the CRA teaching strategy in teaching 

mathematics skills and concepts to students with intellectual disabilities. 

Based on the findings of this study, which yielded effective results, some suggestions for 

practice and future research are given. For example, teachers working in special education can be 

advised to use the CRA teaching strategy for students with intellectual disabilities in their 

mathematical concepts and skills. For this purpose, it can be said that teachers can be trained in 

planning and implementing the CRA teaching strategy. In the study, different tools and materials used 

in the concrete teaching phase and drawings used in the representational teaching phase for the whole, 

half, and quarter, different tools and materials in the concrete teaching phase, and different materials in 

the representational teaching phase. Drawings can be used, curricula prepared for students with 

intellectual disabilities can be arranged with the CRA teaching strategy, the effectiveness of the CRA 

teaching strategy in teaching other academic skills in mathematics to other subjects with learning 

disabilities can be investigated, the effectiveness of the CRA teaching strategy with individuals with 

different disabilities can be examined, and the effectiveness of the CRA teaching strategy can be 

examined. Suggestions that this research can be reworked by making applications in other 

environments can be given for research. 
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Abstract 

Students need to acquire basic academic skills to succeed in school and live independently in society. 

One of the basic academic skills aimed at gaining students is problem-solving. Mathematical problem 

solving requires students to analyze and interpret the information in the problem, choose which 

operations to use, and decide on the application steps. As with all academic skills, cognitive and 

metacognitive strategies and operations are used to perform certain operations to solve mathematical 

problems. Along with cognitive operations and strategies, metacognitive operations and strategies also 

play an important role in mathematics problem-solving. In the literature, there are studies conducted to 

determine the difficulties experienced by students with learning disabilities in problem-solving. In this 

study, cognitive strategies used in solving mathematical problems for students with learning 

disabilities were examined between 2016-2021. According to these studies, as seen in the literature, 

studies on problem-solving and learning disabilities in mathematics were reviewed by examining the 

relationships between different variables and strategies. However, even in this case, it is seen that the 

findings of the studies on problem-solving take place in a wide range of strategies and teaching 

models. One of the reasons for this may be the difference and diversity of measurement tools, and the 

other is the diversification of studies with developing technology and projects. 

Keywords: Problem-solving, cognitive strategies, learning disability, mathematics instruction, special 

education. 

 

Introduction 

Students need to acquire basic academic skills to succeed in school and live independently in society. 

One of the basic academic skills aimed at gaining students can be said to be mathematical problem-

solving. Mathematics problem-solving constitutes the most significant part of the general and special 

education curriculum of the American National Mathematics Association (National Council of 

Teachers of Mathematics [NCTM], 2000). 

Mathematical problem solving requires students to analyze and interpret the information in the 

problem, choose which operations to use, and decide on the application steps. It also includes 

problem-solving, knowing how students apply mathematical concepts and using their computational 

skills in new or different environments. Therefore, as with all academic skills, cognitive and 

metacognitive strategies and operations are used to perform such operations to solve mathematical 
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problems (Montague et al. 1991). Cognitive processes are used in the problem-solving process; 

understanding, translating, transforming, planning, estimating, processing, and evaluating. 

Students use cognitive strategies to perform cognitive operations in solving a problem. These 

strategies used in problem-solving play a role from reading the problem to controlling the solution and 

the process. Along with cognitive operations and strategies, metacognitive operations and strategies 

play an important role in problem-solving in mathematics. Accordingly, metacognitive strategies used 

by students to monitor their problem-solving practices while solving mathematical problems are listed 

as self-instruction, self-inquiry, and self-monitoring. In contrast, metacognitive processes are 

described as strategy knowledge, use, and control (Montague, 1992). In the literature, studies are 

conducted to determine the difficulties experienced by students with LD in solving problems. 

A multi-component CAI, Fun Fraction program examined the effects of middle school students with 

math learning disabilities on word problem-solving performance involving fractions and multiplication 

operations. Before starting the study, the students were given a screening test about fractions. For 

example, each tray has 2/3 of a cake. Four trays?), or John has four pies. He gave 2/3 of them to Jane. 

Word problems such as how many pies did John give Jane? During the intervention, students worked 

with cognitive (Read, Restate, Represent, Answer) and metacognitive (self-education and self-

monitoring) strategies for problem-solving. Cognitive and metacognitive strategies combined with 

clear, systematic instruction are embedded in this program. The general findings of all three students 

showed some improvement in their problem-solving abilities. For example, the virtual manipulatives 

component in Fun Fraction influenced students' problem-solving performance as it helped students 

visually represent the concept of calculating fractions to solve word problems. 

In another study on effective mathematics teaching for secondary school students with SLD, aiming to 

contribute to problem solving with the Pythagorean theorem by applying a think-aloud analysis with 

students, a think-aloud protocol was chosen to gain a deeper understanding of students' specific 

cognitive and metacognitive thought processes. Given the importance of the Pythagorean Theorem in 

students' ability to successfully navigate more advanced geometry topics, a deeper understanding of 

students' approaches to problem-solving on this topic was needed. Therefore, this study used a think-

aloud protocol to better understand students' cognitive and metacognitive thinking processes during 

problem-solving by applying the Pythagorean Theorem. It was seen that students were able to reason 

the problems by including them in the thinking-aloud protocol. Furthermore, it has been seen that 

students with special learning difficulties contribute to problem-solving with the Pythagorean theorem 

with thinking-aloud tasks. 

Another study that aimed to examine the effectiveness of schema-based instruction for students with 

special learning disabilities on students' mathematical problem-solving performance included three-

word problems per schema (i.e., part-part-whole [PPW], replacement, comparison). The PPW, 

replacement, and comparison problems are all structured the same. The structure, variation, and 

comparison of the generalized PPW were similar and included three problems with randomly assigned 

unknowns that fit the target schema. First, the polls had three word problems involving two schemes. 

During the intervention, there were three hash schema word problems, one for each schema type. All 

problems consisted of double-digit integers that did not require regrouping. The word problems did 

not contain unnecessary information. As a result of the research, it was concluded that there is a 

functional relationship between visual analysis, schema teaching, and mathematical problem-solving 

performance on simple structures. However, the data obtained in this study showed that students 

should be able to plan systematically to generalize this teaching, and therefore they need open teaching 

about generalized problem structures. 

In another study of high school students with special learning disabilities, it was determined whether 

there was a functional relationship between the use of an intervention that included a CRA strategy 

and the accuracy of students in a ROC assessment. At this stage, students attended classes that 

included the CRA strategy and completed their ROC assessments after the instruction. In the concrete 

stage, the first stage of the CRA, the problem is expressed with concrete objects and its solution is 

aimed. In the second, semi-abstract stage, the problem is represented visually through drawings and 

two-dimensional figures, and its solution is aimed. In the abstract stage, which is the last stage, the 
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problem is solved using symbols and equations. While teaching with the CRA strategy was evaluated 

with the ROC assessment method, there was a significant increase in the students' mathematics scores 

following the intervention. 

As can be seen from the literature in which the studies are examined, the studies on problem solving 

and learning disability in mathematics have been examined by examining the relationships between 

different variables and strategies. However, even in this case, it is seen that the findings of studies on 

problem-solving take place in a wide range of strategies and teaching models. One of the reasons for 

this may be the difference and diversity of the measurement tools, and the other is the diversification 

of the studies carried out with the developing technology and projects. 

Method 

This research includes research in the literature that teaches problem-solving skills to students with 

learning disabilities and has been published in peer-reviewed journals. This section consists of the 

inclusion and exclusion criteria of articles, literature review, coding of articles, descriptive analysis 

process of articles, analysis process of quality indicators and intercoder reliability. 

 

Inclusion and Exclusion Criteria of Articles 

The inclusion and exclusion of articles within the scope of the research was carried out within the 

scope of some criteria determined by the researcher. The article inclusion criteria are as follows; (a) it 

was conducted with students with learning difficulties, (b) a problem-solving skill was taught, (c) 

cognitive strategies were used in the research, (d) it was conducted between 2016-2021, and (e) it was 

peer-reviewed and in the full-text format determined to be published. The article exclusion criteria are; 

(a) not undergoing a peer-review process, (b) not using cognitive strategy, (c) conducted with 

individuals without learning disabilities, and (d) published before 2016. 

 

Literature Review  

As seen in Figure I., the determination of the articles to be included in the research took place in four 

stages. In the first stage, studies were determined using Google, Google Academic, Education 

Resources Information Center (ERIC), EBSCOhost, Web of Science, Psychological Abstracts Index 

(PsycINFO), ULAKBİM national databases. To determine the studies, the keywords and keyword 

phrases in the databases were searched by entering Turkish and English. Keywords used in searches; 

problem-solving, strategy teaching, learning disability, specific learning disability, and math problem. 

As a result of the search made with the determined keywords and keyword phrases, 508 studies were 

reached. In the second stage, thesis, report, book chapter, meta-analysis, and repetitive studies were 

eliminated, and 164 were obtained. In the third stage, the obtained studies were examined according to 

the article's inclusion and exclusion criteria. As a result of the review, it was seen that 24 studies met 

the criteria for the inclusion of articles. At the last stage, the studies were reviewed in terms of article 

inclusion criteria and the articles to be included in the research were determined. As a result of the 

search, 7 studies were found that met the criteria for inclusion and exclusion of the article. The 

reviewed articles are indicated with (*) in the references section. 
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Figure 1 

Literature Review Process 

 

 

Coding of Articles 

The researchers prepared a form to code the selected articles according to the inclusion criteria. During 

the coding process, the researchers examined the articles separately. The researchers reviewed all the 

articles in detail and recorded in the form prepared. 

Descriptive Analysis Process of Articles 

The analysis process of the studies included in the research according to the categories was carried out 

with the quantitative descriptive analysis technique. In the descriptive analysis process, the articles 

were examined in line with the variables in the research form. These variables are; (a) authors and year 

(b) purpose (c) research type (d) participant characteristics (c) OD/class level and number, (d) 

conclusion (e) recommendations. 

Inter-Coders Reliability 

Within the scope of the research, the reliability analysis was calculated using the formula of 

consensus/ (Agreement+Disagreement) X 100 (Gwet, 2014). As a result of the reliability analysis 

performed, the consensus rate was calculated as 100%. 

 

           Results 

Descriptive features of the reviewed articles 

Article 

number 

Authors 

and year 
Aim 

Researc

h type 

Participant 

characteristics 

(OD/ grade level 

and number) or 

number of 

studies reviewed 

(for meta-

analysis studies) 

Conclusion 

Recommendations 

for research or 

practice 

Teaching 

Rate of 

Change and 

Problem 

Solving to 

High 

School 

Students 

Kaitlin 

Bundock, 

Leanne S. 

Hawken,  

Sharlene 

A. 

Kiuhara, 

Breda V. 

This study 

aims to 

investigate 

the 

functional 

relationshi

p between 

CRA, 

In the 

study, 

multiple 

probe 

model 

between 

participa

nts, 

The participants 

in the study are 

three students 

with special 

learning 

difficulties 

attending the 

According to 

the study's 

results, there 

was an 

improvemen

t in the 

mathematics 

scores of all 

At the end of this 

study, it was 

emphasized that 

researchers should 

prioritize the 

consistent 

frequency and 

duration of 

Stage VII: Determining the articles to be included in the research by reviewing them in terms of article 
inclusion criteria:6

Stage III: Initial screening using article inclusion and exclusion criteria: 24

Phase II: The remaining studies after the thesis, report, book chapter, meta-analysis and recurring studies 
are removed: 164

Stage I: All studies that meet the specified keywords and keyword phrases: 508
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With High 

Incidence 

Disabilities 

at Tier 3 

 

Teaching 

Change 

Rate and 

Problem 

Solving to 

High 

School 

Students 

with High-

Frequency 

Disabilities 

in Stage 3 

O'Keeffe, 

Robert E. 

O'Neill 

and 

Margarita 

B. 

Cumming

s 

2019 

concrete-

semi-

concrete-

abstract 

teaching 

strategy, 

and the 

change rate 

and 

problem-

solving 

competenc

ies of high 

school 

students 

with 

special 

learning 

disabilities. 

which is 

one of 

the 

single-

subject 

research 

designs, 

was 

used. 

ninth grade. three 

students, and 

these 

improvemen

ts continued 

in the 1 to 7-

week post-

training 

phase. In 

addition, it 

has been 

seen that the 

CRA 

teaching 

strategy for 

mathematics 

teaching and 

especially 

for students 

with 

learning 

difficulties is 

effective. 

intervention 

sessions for future 

research. Again in 

this study, only one 

or two items were 

included to assess 

each component 

skill per 

assessment, and 

students did not 

show large spikes 

in scores. It has 

been emphasized 

that in future 

studies, evaluations 

with more items 

and equal score 

distribution should 

be created. 

 

Word-

Problem-

Solving 

Intervention

s for 

Elementary 

Students 

With 

Learning 

Disabilities: 

A Selective 

Meta-

Analysis of 

the 

Literature 

Word 

Problem 

Solving 

Intervention

s for 

Primary 

School 

Students 

with 

Learning 

Disabilities: 

A Selective 

Meta-

Analysis of 

the 

Literature 

Jennifer 

E. Kong, 

Christy 

Yan, 

Allison 

Serceki, 

and H. 

Lee 

Swanson 

2021 

This meta-

analysis 

study 

aimed to 

evaluate 

the effect 

of word 

problem-

solving 

interventio

ns on the 

word 

problem-

solving 

accuracy 

of students 

identified 

as having 

learning 

difficulties 

from 

kindergarte

n to sixth 

grade. 

Meta-

analysis 

method 

was used 

in this 

study. 

The PsycINFO, 

Science Direct, 

and ERIC online 

databases were 

systematically 

searched for 

studies meeting 

the inclusion 

criteria from 1990 

to 2019. Search 

terms describing 

word problem 

solving (word 

problem-solving 

instruction or 

word problem-

solving 

intervention or 

problem-solving 

instruction or 

story problem or 

math 

intervention), 

population 

(special education 

or learning 

disabilities or 

learning 

disabilities* or at-

risk math 

difficulty), and 

word-problem-

solving outcomes 

were combined 

with the following 

keywords: 

According to 

the research 

results, 

problem 

solving 

interventions 

had a 

positive 

effect on 

WPS 

accuracy in 

general. 

These results 

were 

characterize

d in that the 

largest effect 

sizes 

occurred in 

intensive 

interventions 

(50-minute 

sessions and 

34 total 

sessions). 

On the other 

hand, effect 

sizes for 

students at 

risk of LD 

were higher 

than those 

identified as 

LD through 

the school 

district. 

The meta-analysis 

in the research may 

focus on group-

designed 

intervention studies 

conducted with 

primary school 

students to make 

more detailed 

recommendations 

for effective 

interventions for 

this age group. The 

current work can be 

added to existing 

research by 

including samples 

of students 

identified as LD 

and “at risk” for 

MD, and by 

investigating the 

effects of specific 

instructional 

components in 

interventions rather 

than global 

procedures in 

experimental 

studies. 
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primary school, 

activity, strategy 

instruction, 

schema-based 

instruction, 

structure-

supported 

instruction, and 

peer interaction. 

This initial search 

produced 

approximately 

1,592. Of these, 

239 studies were 

selected for 

further review 

based on title and 

summary review. 

Reference lists of 

previous meta-

analyses (eg, 

Gersten et al., 

2009; 

Kroesbergen & 

van Luit, 2003; 

Xin & Jitendra, 

1999; Zhang & 

Xin, 2012; Zheng 

et al., 2013) were 

also 

systematically 

searched.  

Effect sizes 

for 

interventions 

involving a 

higher 

proportion 

of students 

with EL 

yielded 

higher mean 

effects than 

studies that 

did not 

include 

students 

with EL. 

Finally, peer 

interaction 

and transfer 

instructions 

affected 

treatment 

outcomes 

more than 

other 

conditions. 
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Sara 
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The 

purpose of 

this review 

is K–12. 

First, to 

identify the 

evidence-

based 

classificati

on of 

schema-

based 

instruction 

(SBI) as an 

interventio

n to 

 

 

Using the 

Council 

for 

Extraordi

nary 

Children'

s quality 

indicator

s (QIs) 

and 

standards

, both 

single-

case and 

group-

design 

 

Of the ten studies 

that met the 

inclusion criteria, 

106 participants 

were identified 

with an LD, and 

one student was 

identified with a 

specific MD; The 

grade level of the 

participants 

ranges from the 

third to the eighth 

grade. Five 

single-case design 

studies (ie, 

Jitendra et al., 

2002; Jitendra & 

 

 

The results 

of this 

review 

suggest that 

SBI is 

potentially 

an evidence-

based 

practice 

(EBP) for 

students 

with 

learning 

disabilities. 

 

 

Authors of studies 

included in this 

review are 

encouraged to 

design, implement, 

and report research 

to meet or approach 

these rigorous 

standards. 

However, due to 

significant author 

overlap, it has also 

been suggested that 

methodologically 

sound studies be 

reproduced by 
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for 

Mathematic

al 

Vocabulary 

Problem 

Solving: An 

Evidence-

Based 

Review for 

Students 

with 

Learning 

Disabilities 

 

improve 

word 

problem-

solving 

outcomes 

in 

mathemati

cs for 

students 

with 

learning or 

math 

difficulties 

in the 

classroom. 

studies 

were 

reviewed 

and 

screened 

to 

classify 

evidence 

of SBI. 

Hoff, 1996; 

Jitendra, Hoff & 

Beck, 1999; Sharp 

& Dennis, 2017; 

van Garderen, 

2007) and a group 

design (Walker & 

Poteet, 1990) 

included only 

participants with 

LD. Four other 

studies included 

other student 

populations (for 

example, students 

without 

disabilities 

defined by math 

difficulties and 

students classified 

as students with 

other disabilities). 

Still, the results 

were 

disaggregated for 

students with LD. 

 

research teams 

unrelated to the 

original studies. It 

has also been 

recommended that 

researchers 

continue to study 

SBI in conjunction 

with other 

interventions that 

could address 

computational 

fluency for students 

with LD. 

Improving 

Word 

Problem 

Solving of 

Immediate, 

Generalized

, and 

Combined 

Structured 

Problems 

via 

Schema-

Based 

Instruction 

 

Improving 

Word 

Problem 

Solving of 

Immediate, 

Generalized

, and 

Compound 

Structured 

Problems 

through 

Schema-

Based 

Instruction 

Corey 

Peltier, 

Mindy E. 

Lingo, 

Malarie 

E. 

Deardorff

, Faye 

Auntry 

Schreffler 

& Carli 

R. 

Manwell 

2020 

This 

research 

aims to 

reveal the 

functional 

relationshi

p and 

effect of 

schema-

based 

teaching 

on the 

mathemati

cal 

problem-

solving 

skills of 

students 

with 

special 

learning 

disabilities. 

A 

multiple-

probe 

model 

was used 

among 

the 

participa

nts to 

evaluate 

whether 

there is a 

functiona

l 

relations

hip in the 

study, 

one of 

the 

single-

subject 

research 

designs. 

Five students with 

specific learning 

difficulties who 

received 

mathematics 

education in a 

resource room 

with deficiencies 

in mathematical 

problem-solving 

were included in 

the study. While 

these students are 

in fourth grade, 

they have an 

annual goal in 

mathematics 

listed in their 

individualized 

education 

program. In 

addition, they 

have received 30-

40 minutes of 

additional 

mathematics 

instruction daily 

in a resource 

room setting. 

The research 

results 

revealed a 

functional 

relationship 

between 

visual 

analysis, 

schema 

teaching, 

and 

mathematica

l problem-

solving 

performance 

in general. 

Also, the 

Tau-U effect 

size 

remained 

more modest 

for three out 

of five 

students. 

 

Based on previous 

literature in further 

research, students 

need to be 

confident in 

choosing schema 

teaching as a 

practice to improve 

their mathematical 

problem-solving. 

However, they 

should be careful 

about the fact that 

the authenticity of 

the application, 

based on the current 

study, may be 

related to student 

success. In further 

research, teachers 

may also consider 

providing a 

calculator so that 

students can focus 

only on problem-

solving and not 

devote cognitive 

processes to 

computation. 
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Problem-

Solving 

With the 

Pythagorea

n Theorem: 

A Think 

Aloud 

Analysis of 

Secondary 

Students 

With 

Learning 

Disabilities 

 

Problem-

Solving 

with the 

Pythagorea

n Theorem: 

A Thinking 

Aloud 

Analysis of 

Secondary 

School 

Students 

with 

Learning 

Disabilities 

Divya S. 

Deshpand

e Paul J. 

Riccomin

i 

Elizabeth 

M. 

Hughes 

Tracy J. 

Raulston 

2021 

This study 

was 

designed to 

examine 

the effect 

of students' 

thinking 

aloud 

when 

solving 

geometry 

word 

problems 

of varying 

complexity 

involving 

the 

application 

of the 

Pythagorea

n 

Theorem, 

and to 

provide a 

more 

detailed 

understand

ing of the 

cognitive 

and 

metacognit

ive 

thinking 

processes 

of students 

during 

problem 

solving 

with the 

application 

of the 

Pythagorea

n 

Theorem. 

A 

qualitativ

e 

approach 

was 

chosen to 

capture 

the 

cognitive 

and 

metacog

nitive 

processes 

underlyin

g 

students' 

problem-

solving 

efforts as 

best as 

possible. 

The participants 

consisted of eight 

students with 

special learning 

difficulties who 

were educated at a 

socio-

linguistically 

diverse public 

high school and 

attended geometry 

classes. 

Results 

showed that 

compared to 

general 

education 

students, 

students 

with 

learning 

disabilities 

made shorter 

and fewer 

verbal 

statements 

that 

progressed 

towards 

correct 

problem-

solving and 

more 

prolonged 

and frequent 

verbal 

statements 

that hindered 

successful 

problem-

solving. 

Considering the 

implications of this 

study for future 

research, the most 

urgent is the need 

for more research 

on how secondary 

school students 

with LLD approach 

problem-solving 

with the 

Pythagorean 

Theorem. More 

generally, research 

is needed on how 

students with SLD 

approach problem-

solving in the core 

subjects commonly 

included in 

geometry curricula. 

Developing a more 

robust knowledge 

base of how 

students with SLD 

handle the daunting 

conceptual and 

procedural tasks of 

problem-solving in 

geometry will pave 

the way for 

developing 

effective 

interventions to 

improve their 

general 

mathematical 

abilities. 

 

Diagrammi

ng and 

Algebraic 

Word 

Problem 

Solving for 

Secondary 

Students 

With 

Learning 

Disabilities 

Diagrammi

ng and 

Gloria A. 

Carcoba 

Falomir 

2018 

This study 

aims to 

explain 

diagrammi

ng and the 

importance 

of this 

strategy in 

solving 

algebraic 

word 

problems 

for 

The type 

of this 

research, 

which 

explains 

the 

importan

ce of 

diagram

ming and 

algebraic 

problem 

solving, 

Since this 

research was 

conducted in the 

type of position 

paper, no 

participant was 

included. 

The research 

concluded 

that 

diagrams 

can help 

students 

with LD 

understand 

the algebraic 

relationships 

of 

quantitative 

components 

As a result of the 

research, diagrams 

are considered an 

effective and 

powerful 

visualization 

strategy as they 

help students see 

the hidden 

mathematical 

structure of the 

problem, and 

diagrams are 
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Algebraic 

Word 

Problem 

Solving for 

Secondary 

School 

Students 

with 

Learning 

Disabilities 

secondary 

school 

students 

with 

learning 

disabilities. 

 

is 

position 

paper. 

in a word 

problem by 

providing a 

structure of 

the critical 

components 

of the word 

problem and 

that using 

diagrams to 

solve 

algebraic 

word 

problems, 

although 

students may 

require 

multiple 

attempts to 

construct 

and use 

diagrams 

correctly. 

The results 

emphasized 

that students 

with LD 

may qualify 

not only to 

graduate 

from high 

school but 

even to 

apply to 

college. 

 

recommended when 

students work 

toward more 

complex 

mathematical 

concepts in middle 

and high school. 

 

Improving 

the Fraction 

Word 

Problem 

Solving of 

Students 

With 

Mathematic

s Learning 

Disabilities: 

Interactive 

Computer 

Application 

Developing 

Fractional 

Word 

Problem 

Solving for 

Students 

with 

Mathematic

s Learning 

Mikyung 

Shin and 

Diane P. 

Bryant 

2016 

This study 

investigate

s the 

effects of 

Fun 

Fraction, a 

multi-

component 

computer-

aided 

curriculum

, on word 

problem 

solving 

with 

fractions 

abilities of 

three 

middle 

school 

students 

with MLD. 

That is, a 

In this 

study, 

one of 

the 

single-

subject 

research 

designs, 

a 

multiple-

probe 

model 

with the 

inter-

probe 

trial was 

used to 

investiga

te the 

effects of 

Fun 

Fraction 

on 

Three 8th-grade 

male students 

with specific 

learning 

difficulties were 

included in the 

study as 

participants. 

Although the 

study results 

were mixed, 

the overall 

findings of 

the three 

students 

indicate 

some 

improvemen

t in their 

word 

problem-

solving 

abilities. For 

example, 

visual 

analyses 

revealed that 

all three 

students' 

data showed 

an upward 

There are several 

methodological 

limitations to the 

research conducted. 

First, the study was 

conducted with 

only three middle 

school students, so 

its external validity 

was limited. In 

future research, 

repeat studies using 

the procedures of 

the current study 

should be done with 

a larger sample. 

Second, the 

intervention was 

administered in an 

educational setting. 

To address the 

problem of more 

authentic 
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Disability: 

Interactive 

 

multi-

component 

CAI is to 

examine 

the effects 

of the Fun 

Fraction 

program 

on the 

performan

ce of word 

problem 

solving 

involving 

fractions 

and 

multiplicat

ion 

operations 

of middle 

school 

students 

with MLD. 

middle 

school 

students 

with 

MLD on 

word 

problem-

solving 

performa

nce. 

trend after 

an initial 

poor 

performance 

during the 

intervention. 

environments, 

studies can be 

undertaken in 

inclusive settings or 

a course setting as 

complementary, 

differentiated 

instruction for 

learners with 

learning-learning, 

as part of a tiered 

teaching system. 

Third, the 

intervention (Fun 

Fraction) contained 

multiple 

components. No 

component analysis 

has been conducted, 

which limits the 

ability to identify 

one component of 

the program as 

most effective in 

improving math 

performance in 

progress monitoring 

studies. To examine 

the effects of the 

multi-component 

intervention, each 

instructional 

component of the 

Fun Fraction, future 

research should 

conduct a 

component 

analysis. Fourth, 

progress monitoring 

studies were not 

piloted before the 

study. Future 

research should 

address the internal 

consistency 

reliability of probes 

through test-retest 

procedures to 

generate alternative 

forms. Finally, 

fractions and 

multiplication 

concepts and skills 

should be included. 

 

 

When Table 1 is examined, it is seen that the findings of the studies on problem-solving take place in a 

wide range of strategies and teaching models. One of the reasons for this may be the difference and 
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diversity of measurement tools, and the other is the diversification of studies with developing 

technology and projects. 

 

Discussion & Conclusion 

Although the relationship between problem-solving and learning disabilities in mathematics was 

investigated in the articles examined within the scope of this research report, it was observed that the 

findings remained within a wide range for interpretation due to the diversity of data collection tools 

used in the research, the differences in variables, limiting factors and the lack of the same methods 

used. However, a general result obtained from the findings is that working memory is directly related 

to learning difficulties due to learning mechanisms. Changing working memory capacity/activity with 

various tools and methods also changes learning outcomes. 

Participants with learning disabilities in the studies show differences in a) the number of participants, 

b) class and age level, and c) gender variables. In terms of the number of study participants, it was 

seen that at least three and at most 6 participants were included. When the research designs are 

examined, it is seen that the multiple starts and probe designs show an equal distribution. 

The mathematical problem-solving process requires long sessions, which makes the multiple start 

design disadvantageous compared to the multiple probe design. When the research findings are 

examined in terms of problem type, it is seen that the problem types of change, comparison, and 

classification are studied intensively. 

In addition to this, it is seen that researchers mostly focus on four-operation problems in terms of 

target skill, algebra etc. However, it is seen that the problems are found less in research. In light of this 

finding, algebra, etc. It can be suggested that more research should be conducted on teaching 

problems. It is thought that the arrangements to be made in the light of this information are important 

in affecting problem-solving skills. 

 

Future Research and Practice Recommendations 

Considering the articles reviewed within the scope of this research report, it is seen that the data 

collection tools of studies on problem-solving in mathematics are in a wide variety of bands. 

Therefore, the diversity of the task tools/tests used in the research necessitates forming research groups 

in working memory studies. 

In Turkey, in addition to creating a group that includes researchers for problem-solving research in 

mathematics, forming specific focus groups within these groups will enable the research to be carried 

out more systematically. 

In addition, adapting data collection tools used in problem-solving research in mathematics is another 

priority. Considering the role that cultural and linguistic norms play in problem-solving, and learning 

processes in mathematics, the importance of ensuring the validity and reliability of the strategies and 

teachings used in problem-solving research in mathematics in our country comes to the fore. 

Another situation related to problem-solving research in mathematics for our country is the lack of 

technology-oriented studies. While problem-solving processes become easier with software and 

applications developed abroad, there are still limitations in this regard in our country. 
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ABSTRACT 

With the advent of the knowledge economy, increasing global and technological innovation is rapidly 

changing traditional organizational relationships in business environments. One important aspect in 

this changing structure is conflict. Therefore, skill on conflict management gains importance in the 

recent years. The current study aimed to analyse studies on conflict management within the 

bibliometric review. Bibliometric analysis was performed by selecting Scopus as the database. 

“PRISMA-P (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-analyses)” was followed to 

identify and to determine data sources between 2000 and 2022. The keyword combination of conflict 

management and school was entered in database which identified 384 studies by considering 

eligibility of the studies. Scopus Analytic Tools and VosViewer were used to analyse documents. 

Citation analysis, co-citation analysis, and co-occurrence analysis were performed. Most of the studies 

were published by Anglo-American and European communities like US, UK, Germany, Canada and 

Australia. The citation analysis showed that the authors having the most citation were Bickmore, K. 

and Balay, R. while the most cited documents were “Social skills and problem-solving training for 

children with early-onset conduct problems: Who benefits?,” “Collaborative planning building 

consensus and building a distinct model for practice,” and “Political ecology and the moral dimensions 

of resource conflicts: The case of farmer-herder conflicts in the Sahel.” Co-citation analysis showed 

different dimensions and structures for conflict management. Further, co-occurrence analysis listed 

most preferred key-words as conflict management, conflict resolution, and conflict. It was concluded 

that conflict management has a critical significance to deal with complexity of schools.   

Keywords: Conflict, Conflict Management, Bibliometric Analysis, Conflict Resolution. 

 

INTRODUCTION 

Conflict has been perceived and evaluated by society in ancient times as a concept that damages the 

sense of unity and solidarity in terms of both individuals and groups. It is visible in generally social 

actions like fighting, war, and struggle (Sarpkaya, 2002). Rahim (2002) defined conflict as as "an 

interactive process that occurs in the disharmony, disagreement or disharmony within or between 

social entities (individual, group, organization, etc.). To sum up, people or communities experience 

conflict in many social processes. 

In addition to societies, organizations deal with the conflict. Organizational conflict can be classified 

into different types such as intrapersonal, interpersonal, intra-group, intergroup, intra-organizational 

and inter-organizational conflicts. Kılınç, Hasdemir and Ulusoy (2018) declared that organizational 

conflict refers to the conflict between people working in the workplace. Such a conflict may arise as a 

result of incompatibilities or disagreements between some or all members of a group, or between 

group members and the leader(s). Griffin and Moorhead (2010) emphasized that organizations need an 

optimal level of conflict to get a performance. Organizations not having conflict lead to apathy and 

lethargy while organizations having too much conflict lead to power wars. Figure 1 demonstrates the 

nature of organizational conflict.  
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Figure 2. Nature of Organizational Conflict (Griffin & Moorhead, 2010) 

 

In these respects, resolution of management of conflict gains importance to higher performance. The 

current study aimed to analyse studies on conflict management in educational settings within the 

bibliometric review in period of 2000-2022. The research questions of the current study are as follow: 

• Research Question 1: What is the volume and geographic distribution of literature on conflict 

management in educational settings? 

• Research Question 2: What journals, authors, and articles on conflict management have 

evidenced the greatest citation impact in the 21st century? 

• Research Question 3: What is the intellectual structure of conflict management knowledge 

base in terms of education? 

• Research Question 4: What topical foci have pertinent to conflict management attracted the 

greatest attention of the scholars of the field in the last 22 years? 

 

METHODS 

Design  

The current study is designed as a bibliometric analysis in which the documents were reviewed to 

investigate network among variable. Hallinger and Kovacevic (2019) stated that these analyses 

provide an opportunity to examine topographical trends on knowledge coming from a specific field. 

Furthermore, bibliometric analysis compensates the weaknesses of traditional literature review. Such 

that bibliometric analyses put forward multidimensional perspectives in representation of relationships 

whereas traditional literature reviews represent non-adequate holistic perspectives (Aparicio et al., 

2021; Serenko & Bontis, 2013).  
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Data Sources 

Data sources were determined by using some criteria. The first one was selection of database such that 

Scopus was determined due to its necessity on a great of opportunity (Mongenon & Paul-Hus, 2016). 

Scopus generates significant databases for systematic reviews. The second criterion was related to key 

word selection such that the researcher of the current study reviewed data base by searching with 

keyword combination of “transformational leadership”. besides, the period was limited to between 

2000 and 2022 to draw picture of studies in the 21st century.  

Data Collection and Analysis 

“PRISMA-P (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-analyses)” was performed 

to collect data from the documents. Four steps of “identification, screening, eligibility, and inclusion” 

which were developed by Moher et al. (2009) were followed. First of all, identification step offered 

581 studies. Then, when the studies were screened, some of the studies were found irrelevant so they 

were excluded by considering eligibility. Therefore, 384 documents were eligible such that 384 

articles were included in the bibliometric analysis. The metadata of documents was recorded in an 

excel file in Scopus CSV form including authors with their affiliations, citation number, journal 

names, article titles, abstract, keywords, and references. Descriptive analyses, citation analysis, co-

citation analysis, and co-occurrence analysis were run in Excel function of Scopus Analytic Tools and 

VOSViewer to respond research questions.  

RESULTS 

Volume and geographical distributions were investigated to answer the first research question. 

Volume of documents were distributed to four quarters which are 2000-2005, 2006-2010, 2011-2015 

and 2016-2020. These quarters respectively received 53, 79, 94, and 158 documents. Volume of the 

documents an increasing trend in the number of the studies. Geographical distribution of the 

documents was examined by Excel function of Scopus Analytic Tools. Dominance of Anglo American 

communities was detected such that United States, United Kingdom, Germany, Canada, and Australia 

published respectively 132, 28, 18, 17, and 15 documents. These countries accounted for about 80% of 

the documents indexed in Scopus database. On the other hand, no or few studies were detected for 

some of African and Middle-East countries. This result based on dominance of Anglo-American 

communities was consistent with the literature such that it is possible to see similar results in the 

research field (Dehdarirad et al., 2015; Hallinger & Kovacevic, 2019; Sönmez, 2020). This situation 

may be related to economic power or development level of the countries. 

In order to answer the second research question, citation analysis on authors, documents and their 

sources was performed. The authors having the most citation in this period were Bickmore, K. with 

108 citations and Balay, R.  with 23 citations. Further, documents having the most citation was titled 

as “Social skills and problem-solving training for children with early-onset conduct problems: Who 

benefits? (Webster-Stratton, et. al. 2001),” “Collaborative planning building consensus and building a 

distinct model for practice (Margerum, 2002),” and “Political ecology and the moral dimensions of 

resource conflicts: The case of farmer-herder conflicts in the Sahel (Turner, 2004).” Further, the 

source publishing the most documents was International Journal of Environmental Research and 

Public Health with eight documents while source getting the most citation was Academic Medicine 

with 269 citations. 

Co-citation analysis on authors was performed in order to respond the third research question. Co-

citation analysis depicted that intellectual structure of knowledge base of conflict management studies 

in education field included four clusters as follow: theoretical framework (blue colour), conflict 

resolution (yellow colour), educational practive (green colour), organizational side of conflict 

management (red colour), and analysis studies (purple colour). Figure 2 depicts the results of co-

citation analysis.  
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Figure 3. Co-citation Analysis on Authors 

 

In order to respond the last research question, co-occurrence analysis on keywords was examined. The 

most frequent key-words used in the studies were detected respectively as conflict management, 

conflict, and conflict resolution. Furthermore, leadership, teachers, schools, and communication which 

are more specific to educational settings drew attention. 

 

Figure 3. Co-occurrence Analysis on Keywords 

 

The researcher of the current study recommended important issues for researcher, practitioners, and 

policy-makers. This bibliometric study put forward important conclusion related to significance of 

conflict management in educational settings but it is still lack of holistic perspective coming from 
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entire literature. Thus, there is a need for either additional literature reviews or other kinds of 

systematic reviews. Moreover, the research in the future may regard geographical comparisons how 

eastern and western communities may be compared and contrasted. For practitioners, consideration of 

highly influential authors, sources and documents was suggested to follow how conflict occurs and is 

managed. Finally, policy-makers could promote bibliometric studies to examine bigger picture of the 

conflict management decision-making processes. 
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ABSTRACT 

In the current age, reasons such as the reproduction of knowledge, the increase in struggles, and the 

complicated shape of problems have revealed the necessity of transformation. The need on 

transformation showed itself in a variety of discipline from motivation to leadership. Thus, a new 

leadership approach, transformational leadership, has born. The current study aimed to analyse studies 

on transformational leadership within the bibliometric review. Bibliometric analysis was performed by 

selecting Scopus as the database. “PRISMA-P (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and 

Meta-analyses)” was followed to identify documents between 2000 and 2022. The keyword 

“transformational leadership” was entered in database which determined 6259 studies by considering 

eligibility of the studies. Scopus Analytic Tools and VosViewer were conducted in the current study. 

Citation analysis, co-citation analysis, and co-occurrence analysis were run. Most of the studies were 

published by US, China, UK, Australia. and Malaysia. This finding indicated dominance of Anglo-

Saxon and Eastern communities. The citation analysis showed that the authors were Leithwood, K., 

Krishnan, V. R., Caillier, J. G., and Birisnav, M. with the citations more than two hundred while the 

most cited documents were “Ethical leadership: A social learning perspective for construct 

development and testing,” and “Transformational and transactional leadership: A meta-analytic test of 

their relative validity” with the citations more than two thousand. Co-citation analysis showed 

intellectual structure of transformational leadership. Further, co-occurrence analysis listed most 

preferred key-words as transformational leadership, leadership, and transactional leadership. The 

conclusion of the current study was based on the need of many fields for transformational leadership.  

Keywords: Leadership, Transformational Leadership, Bibliometric Analysis, Transactional 

Leadership. 

 

INTRODUCTION 

Leadership is a concept about how people present themselves to other people. Şahin (2009) stated that 

leadership is available since the beginning of the world. There are different approaches to leadership 

and they can be classified as quality-based, behavioral, and situation-based (Northouse, 2004). Lynch 

(2012) listed more contemporary theories like distributing leadership, strategic leadership, emotional 

leadership, and entrepreneurial leadership.  

Leadership is an important process related to positive outcomes of the organizations. Education, as a 

social organization, needs effective leadership processes to gain positive educational outcomes. Cheng 

and Tam (2007) declared that quality of education is related to efficient resource usage, adapting needs 

and expectations, and satisfaction of stakeholders. Investment in education improves the quality of 

education. There are leadership theories specific to educational settings. School principal leadership 

and instructional leadership are valid theories for educational environments (Bush, 2003). 

After the 1980s, within the increase in the value given to people and the fact that employees started to 

have a voice in every position of the organization, their attitudes towards the administration, that is, 

their managerial thoughts were differentiated (Çetin, 2009). It has become difficult to continue 

developments with the old leadership capabilities that have already been made. It seems that people 

with the best transformational leadership stance can adapt to the defeats in our age. Transformational 

leadership is the type of manager who can do the serial development requirements that are mandatory 

in the communities (Çelik, 2015). 
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Transformational leadership dimensions are grouped under four headings (Akçakaya, 2010; Eraslan, 

2004; Gökkaya, 2005): charisma, inspirational motivation, intellectual stimulation, individualized 

consideration. Charisma, which is individually called the power of influence or attraction, is the ability 

of the manager's strong feelings of connection and desire to give life to people. Being a role model for 

people is indicated as an organ of motivation in which the desires are enthusiastically stated to create 

the feeling of belonging in the institution. Intellectual stimulation is a leadership situation based on 

people's creative thinking. Finally, transformational leaders communicate with employees in an 

individualized manner and understands them effectively. 

All over the world have experienced important changes and needed an effective leadership style to 

adapt with these changes in the 21st century. The current study aimed to analyse studies on 

transformational leadership within the bibliometric review in period of 2000-2022. In these aspect, the 

research questions of the current study are as follow: 

• Research Question 1: What is the volume and geographic distribution of literature on 

transformational leadership? 

• Research Question 2: What journals, authors, and articles on leadership have evidenced the 

greatest citation impact in the 21st century? 

• Research Question 3: What is the intellectual structure of transformational leadership 

knowledge base? 

• Research Question 4: What topical foci have pertinent to transformational leadership attracted 

the greatest attention leadership scholars in the last 22 years? 

 

METHODS 

Design  

The design of the current study is a bibliometric analysis that is a review way to investigate network 

among variables related to publication issues. Hallinger and Kovacevic (2019) explained that 

bibliometric analysis gives a chance to examine topographical trends within a body of knowledge. In 

addition, bibliometric analysis is a useful technique to compensate the weaknesses of traditional 

literature review. Traditional literature reviews present non-adequate holistic perspectives while 

bibliometric analyses offer multidimensional perspectives in representation of relationships (Aparicio 

et al., 2020; Serenko & Bontis, 2013).  

Data Sources 

In order to determine data sources, some criteria were applied. The first search criterion was decision 

on database. Scopus was selected as database since it presents a great of opportunity (Mongenon & 

Paul-Hus, 2016) to generate databases for systematic reviews. Secondly, the researcher of the current 

study reviewed data base by searching with keyword combination of “transformational leadership”. 

The period was limited to between 2000 and 2022 to draw picture of studies in the 21st century.  

Data Collection and Analysis 

“PRISMA-P (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-analyses)” was applied to 

collect data from the documents. Four steps of “identification, screening, eligibility, and inclusion” 

which were developed by Moher et al. (2009) were followed. First of all, 7300 studies were met in the 

identification step. Then, when the studies were screened, some of the studies were found irrelevant so 

they were excluded by considering eligibility. Ultimately, 6259 documents were eligible such that 

6259 articles were included in the bibliometric analysis. The metadata of documents was stored in an 

excel file in Scopus CSV form which consisted of authors with their affiliations, citation number, 

journal names, article titles, abstract, keywords, and references. Bu using these variables, descriptive 

analyses, citation analysis, co-citation analysis, and co-occurrence analysis were performed. Excel 

function of Scopus Analytic Tools and VOSViewer were conducted to run these analyses. 
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RESULTS 

To answer the first research question, volume and geographical distributions were considered. Volume 

of documents were distributed to four quarters which are 2000-2005, 2006-2011, 2012-2016 and 

2017-2022. These quarters respectively received 359, 802, 1681, and 3417 documents. Volume of the 

documents showed that there was a dramatic increase in the number of the studies. The literature has 

also studies investigating leadership studies published before (Hallinger & Kovacevic, 2021; Hallinger 

& Kulophas, 2020; Tal & Gordon, 2016). To sum up, attention on leadership has not never lost. 

Geographical distribution of the documents was examined by Excel function of Scopus Analytic 

Tools. Dominance of Anglo American communities was detected such that United States, China, 

United Kingdom, Australia, and Canada published respectively 1540, 467, 450, 390, and 373 

documents. These countries accounted for about 50% of the documents indexed in Scopus database. 

On the other hand, some of African and Middle-East countries had few or no number of studies. This 

result based on dominance of Anglo-American communities was consistent with the literature such 

that it is possible to see similar results in the other studies (Dehdarirad et al., 2015; Hallinger & 

Kovacevic, 2019; Sönmez, 2020). This situation may be related to economic power of the countries. 

In order to answer the second research question, citation analysis on authors, documents and their 

sources was performed. The authors having the most citation in this period were Leithwood, K. and 

Jantzi, D. with the citations more than 650. Further, documents having the most citation was titled as 

“Ethical leadership: A social learning perspective for construct development and testing (Brown et al., 

2005),” “Transformational and Transactional Leadership: A Meta-Analytic Test of Their Relative 

Validity (Judge & Piccolo, 2004),” and “Authentic leadership development: Getting to the root of 

positive forms of leadership (Avolio & Gardner, 2005)” Further, the source publishing the most 

documents was Leadership and Organization Development Journal with about 150 documents while 

source getting the most citation was Leadership Quarterly with the citation more than 19000. 

In order to respond the third research question, co-citation analysis on authors was performed. 

Analysis showed that intellectual structure of knowledge base of transformational leadership studies 

included four clusters as follow: measurement of leadership (blue colour), organizational side of 

leadership (yellow colour), consequences of leadership (green colour), core components of 

transformational leadership (red colour). Figure 1 depicts the results of co-citation analysis.  
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Figure 1. Co-citation Analysis on Authors 

In order to respond the last research question, co-occurrence analysis on keywords was performed. 

Analysis showed that the most frequent key-words used in the studies were respectively 

transformational leadership, leadership, and transactional leadership. Furthermore, organizational 

variables like job satisfaction, organizational commitment, and organizational culture drew attention. 

 

Figure 2. Co-occurrence Analysis on Keywords 
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The researcher of the current study offered some recommendations. This bibliometric study put 

forward important conclusion but it did not cover entire literature. Therefore, there is a need for 

additional literature reviews and other kinds of systematic reviews. Moreover, research in the future 

may consider geographical differentiation to make cross-cultural comparisons how eastern and 

western communities may be compared. Not only researchers but also practitioners may consider 

highly influential authors, sources and documents to select topics. Finally, policy-makers could 

promote bibliometric studies to catch bigger picture of the relationship of transformational leadership 

with other variables in policy-making procedures. 
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ŞAGİRDLƏRİN RABİTƏLİ NİTQİNİN İNKİŞAFINI TƏMİN EDƏN AMİLLƏR 

 

FACTORS ENSURING THE DEVELOPMENT OF STUDENTS' COMPREHENSIVE SPEECH 

 

KÖNÜL ZAUR QIZI ŞXƏLİYEVA 

 

Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktorantı, müəllim 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Bakı şəhəri 

 

Xülasə 

Tarixi qaynaqlardan məlum olur ki, lap qədim zamanlardan məzmunlu, obrazlı, aydın, yığcam, təsirli 

nitqə malik olan adamlar cəmiyyət tərəfindən həmişə yüksək qiymətləndirilmişdir. Nitqin gözəlliyi və 

ona sahib olmağın yolları, vasitələri böyük şəxsiyyətlərin daima diqqəti mərkəzində olmuşdur. 

Rabitəli nitq dedikdə, şagirdin öz bilik və yaş səviyyəsinə görə xarici aləmi düzgün dərk etməsi və 

dərk etdiyini qrammatik, üslubi cəhətdən düzgün ifadə etməsi nəzərdə tutulur. Rabitəli nitqin inkişafı 

dedikdə, ilk növbədə, şagirdlərin öz fikirlərini səlis, aydın, ardıcıl, yığcam və təsirli şəkildə ifadə 

etməsi nəzərdə tutulur. Məqalədə şagirdlərin rabitəli nitqinin inkişafını təmin edən amillər 

təsnifləşdirilir və ətraflı təhlil edilir. 

Açar sözlər: nitq, rabitəli nitq, natiqlik, nitq mədəniyyəti 

Summary 

 Historical sources show that from ancient times, people who have meaningful, figurative, clear, 

concise, and effective speech have always been highly valued by society. The beauty of speech and the 

ways and means of owning it have always been in the center of attention of great personalities. 

Communicative speech means that the student correctly understands the external world according to 

his level of knowledge and age, and expresses his understanding grammatically and stylistically 

correctly. The development of communicative speech means, first of all, that students express their 

ideas fluently, clearly, consistently, concisely and effectively. The article classifies and analyzes in 

detail the factors that ensure the development of students' coherent speech. 

Key words: speech, coherent speech, oratory, speech culture 

          Giriş. 

          Nitq mədəniyyətinə yiyələnmək insanın mədəni səviyyəsini şərtləndirən əsas cəhətlərdən biridir. 

Nitq mədəniyyəti dilin qrammatik qaydaları əsasında danışmaq, fikri məntiqi, aydın, yığcam, parlaq, 

təsirli ifadə edə bilmək üçün münasib sözlər seçmək və onlardan cümlələr qurmaq, sözlərin 

tələffüzündə orfoepik normaları gözləmək, dilin üslubi imkanlarından, rəngarəng ifadəlilik 

vasitələrindən bacarıqla istifadə edə bilməkdir.  

          Nitq və təfəkkürün qarşılıqlı əlaqəsi məsələsi daima diqqəti cəlb edən problemlərdən olmuşdur. 

Dillə, nitqlə təfəkkürün qarşılıqlı əlaqəsinin mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyi qeyd olunmuşdur. 

Psixoloqlar haqlı olaraq belə bir qənaətə gəlmişlər ki, hansı formada həyata keçirilməsindən asılı 

olmayaraq insan təfəkkürü dilsiz, nitqsiz mümkün deyildir. İnsan təfəkkürü daima dillə, nitqlə 

qırılmaz əlaqə prosesində əmələ gəlir və inkişaf edir. Adətən hər hansı bir fikir nə qədər aydın və 

əsaslı bir şəkildə düşünülərsə, o sözlərdə, şifahi və yazılı nitqdə bir o qədər dəqiq və aydın ifadə 

olunacaqdır. Psixoloji tədqiqatlardan göründüyü kimi, əksinə hər hansı bir fikrin sözlü ifadəsi nə qədər 

çox təkmilləşir və cilalanırsa, bu fikrin özü də bir o qədər anlaşıqlı olur.  

         Nitq və təfəkkürün vəhdəti problemininin həllində L.S.Vıqotskinin xidməti böyükdür. 

L.S.Vıqotskinin qeyd etdiyi kimi, sözlər nitqə aid olduğu kimi, təfəkkürə də aiddir. Onlar ən sadə 

fonda nitq təfəkkürünə məxsus olan canlı hüceyrə təəssüratı yaradır. Sözlər daima cisim və hadisələri 

ümumiləşmiş şəkildə səciyyələndirməklə təfəkkür aktı kimi çıxış edir. Bununla yanaşı olaraq sözlər 
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ünsiyət vasitəsi kimi nitqin tərkibinə daxil olur. Ona görə də öz mənasını itirən söz nə fıkrə, nə də 

nitqə aid ola bilmir, yalnız müəyyən məna daşımağa başladıqda həm təfəkkürün, həm də nitqin üzvi 

hissəsinə çevrilir. 

           Nitq fikrin mövcudluq formasıdır. Nitq və təfəkkür arasında vahidlik var. Lakin bu vahidlikdir, 

eyniyyət deyil, çünki fikrin ilkin formaları qrammatik xarakterə malik olduğundan nitq müvafiq sayda 

sözlərin köməyi ilə onu dəqiq, düzgün, tam bütöv şəkildə ifadə edə bilmir. Ona görə də nitqlə təfəkkür 

arasında bərabərlik qoymaq mümkün deyil.  

          Nitq o zaman nitq forması alır ki, onun dərk edilmiş mənası olsun. Söz, əyani obrazlar kimi 

səslə və ya görmə, özözlüyündə nitqi təşkil etmir. Nitqi yaradan hərəkətlər sistemi, bütöv nitq prosesi, 

söz və məna arasındakı anlam münasibətləri ilə tənzim olunur. Nitq intellektual əməliyyatdır. 

Təfəkkürü nitqlə eyniləşdirmək və onlar arasında bərabərlik işarəsi qoymaq olmaz, ona görə ki, nitqin 

nitq kimi mövcud olması onun təfəkkürə münasibəti ilə bağlıdır.  

          Lakin təfəkkürü və nitqi bir-birindən ayırmaq olmaz. Nitq-fikrin xarici görkəmi deyil, onu 

dəyişməklə fikri dəyişmək olmaz. Nitqlə fikir formalaşır, lakin fikri formalaşdıraraq onun özü də 

formalaşır. Bu ideya Moskva psixoloqları tərəfindən və müasir rus psixolinqvistləri tərəfindən geniş 

işıqlandırılmışdır. Nitq fikrin xarici vasitəsidir, söz təfəkkür proseslərinə forma kimi, onun məzmunu 

ilə bağlı olan bir hadisə kimi daxil olur. Nitq formasını yaradaraq təfəkkür özü formalaşır. Təfəkkür və 

nitq eyniləşdirilməyərək eyni prosesin vahidliyinin təminatçısıdırlar. Təfəkkür nitqdə nəinki ifadə 

olunur, həm də onda təkmilləşir, tamamlanır, icra olunur. 

           Təfəkkürdə icra olunan obrazlar, nitq funksiyası daşıyır və bu obrazlar təfəkkürdə anlamın 

məzmununun hissi əsasını təşkil edir. Nitq formasını yaradan təfəkkürün özü formalaşır. Təfəkkürdə 

obrazlar nitqin funksiyasını yerinə yetirirlər. Obrazların hissi məzmunu təfəkkürdə anlamın 

məzmununun daşıyıcıları kimi çıxış edir. Nitqin strukturu təfəkkürün strukturuna uyğun gəlmir, 

qrammatika nitqin strukturunu ifadə edir. Nitq fikirdən arxaikdir və arxaik formaları təbiətinə uyğun 

olaraq saxlayır.  

          Təfəkkür və nitq psixi hallardan olub bir-birilə sıx bağlılıq təşkil edir. Belə ki, nitqin ləng 

inkişafı, lüğətin passiv olması ümumiləşdirmələrin zəifliyi və ayrı-ayrı analizatorların qüsurları 

təfəkkürün funksiyalarının zəifliyinə gətirib çıxarır.Təfəkkür mürəkkəb xarakterli olub, beynin şərti-

reflektor fəaliyyətinin mükəmməlləşdirilməsini tələb edir. Oliqofrenlərdə (intellekt pozuntusu olan 

uşaqlar) yeni, xüsusi ilə də mürəkkəb şərti əlaqələr çətinliklə və ləng formalaşır. Buna görə də hər 

hansı bir psixi pozuntusu olan uşaqlarda ümumiləşdirmə gec və konkret formalaşır. 

          Nitq təfəkkürdən asılı olduğu kimi sadə təfəkkürün formalaşması da qavramadan asılır. Buna 

görə də psixologiyada təfəkkür qavramanın növbəti mərhələsi kimi qəbul edilir. Ümumiləşdirmə, 

fərqləndirmə, müqayisə etmə, təsnifləşdirmə və qruplaşdırma ayrılıqda təfəkkür prosesi kimi öyrənilir. 

Bu proseslərin hər hansı birinin pozulması bütövlükdə təfəkkürün pozulması deməkdir. Əqli cəhətdən 

geri qalan məktəblilərin təfəkkürünün əsas çatışmazlığı ümumiləşdirmənin zəifliyidir. Bu çatışmazlıq 

təlim prosesində biruzə verir (qaydaların, ümumi anlayışların mənimsənilməsində). Buna görə də 

qrammatikanın və riyaziyyatın öyrənilməsi zamanı qaydaların mənimsənilməsinin çətinlikləri 

müşahidə olunur. Streotip təfəkkür, analiz və sintezin xüsusiyyətləri də oliqofrenlərə xasdır. Bu isə 

nitqdəki qüsurları qaçınılmaz edir. Nitq inkişafının gec başlamasından əlavə, bu uşaqlarda passiv və 

fəal lüğətin zəifliyi müşahidə edilir. Mənimsənilən sözlər onun fəal lüğətinə daxil edilsə də, düzgün 

mənisənilməmiş olur.  

          İntellekt pozuntusu olan uşaqlarda sözün mənasının mənimsənilməsi çox hallarda onun 

gerçəkliyinə uyğun olmur. Nitqin qrammatik quruluşu zəif inkişaf edir, mürəkkəb cümlələr olmur, 

onlar öz fikirlərini izah etməkdə çətinlik çəkirlər. Nitqin inkişafsızlığı və təfəkkürün konkretliyi 

qarşılıqlı əlaqədə və qarşılıqlı asılıdırlar. Buna görə də istər intellekti pozulmuş, istərsə də normal 

intellektə sahib olan uşaqlarla işləyən zaman psixi prosesləri, həmçinin onların sensetiv dövrlərini 

bilərək işə başlasanız daha uğurlu nəticə əldə etmiş olarsınız. Psixi hallar arasında əlaqələrin 

yaradılması isə bilavasitə intellektin artmasına gətirib çıxarır. Bütün bu deyilənlərdən belə bir nəticəyə 

gəlmək olar ki, təfəkkür və nitq bir-birilə sıx bağlıdır və birlikdə inkişaf edir. 
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         Əsas.  

          Şagirdlərdə nitq mədəniyyətini tərbiyə edərkən onların öz fikir və hisslərini qrammatik və 

fonetik cəhətdən düzgün, leksik-semantik cəhətdən aydın və dəqiq, üslubi cəhətdən isə obrazlı şəkildə 

ifadə etmələrinə nail olmaq lazımdır. İbtidai siniflərdə nitq inkişafı üzrə aparılan işlərin nəticəsi 

şagirdlərin öz fikirlərini rabitəli şəkildə necə ifadə etmələri ilə müəyyənləşdirilir. Rabitəli nitq 

dedikdə, şagirdin öz bilik və yaş səviyyəsinə görə xarici aləmi düzgün dərk etməsi və dərk etdiyi 

qrammatik, üslubi cəhətdən düzgün ifadə etməsi nəzərdə tutulur. Rabitəli nitqin inkişafı dedikdə, ilk 

növbədə, şagirdlərin öz fikirlərini səlis, aydın, ardıcıl, yığcam və təsirli şəkildə ifadə etməsi nəzərdə 

tutulur.  

         Məlumdur ki, uşaq məktəbə gələnə qədər müəyyən nitq vərdişlərinə yiyələnmiş olur. Lakin onun 

nitqinin inkişafı üzərində məktəbdə məqsədəuyǧun iş aparılmalıdır. İbtidai siniflərdə şagirdlərə sözdən 

istifadə etməyi öyrətmək, onlara zəruri olan nitq vərdişləri vermək lazımdır. İbtidai siniflərin 

Azərbaycan dili təlimində nitq inkişafı üzrə iş mühüm yer tutur. İbtidai sinif müəllimi elə etməlidir ki, 

şagirdlər qrammatik nəzəriyyəni, orfoqrafik vərdişləri mənimsəməklə yanaşı, nitq praktikası 

prosesində sözləri düzgün tələffüz etmək, onları düzgün seçmək və cümlədə işlətmək, cümlə qurmaq, 

oxuduqları, eşitdikləri və gördükləri haqqında danışmaq, özünün və başqalarının fikrini ifadə etmək 

bacarıǧına yiyələnsinlər. 

         Şagird fikrini ardıcıl, məntiqi ifadə edərkən, bu və digər sözü yerində işlətməzsə, yaxud 

cümlələri düzgün qurmazsa, onun nitqi rəbitəli ola bilməz. Rabitəli nitq üzərində işə şagirdin məktəbə 

gəldiyi ilk gündən başlanmalıdır. Əlifba təlimi dövründə ayrı-ayrı söz, cümlə və mətnlərin məzmunu 

ilə əlaqədar olaraq onlar şəkillər əsasında cümlələr qurur, danışır, mətnin məzmununa əlavələr edirlər. 

Suallara cavab üzrə iş şagirdləri müstəqil yazılara, rəbitəli nitqin əsas növləri olan ifadə və inşa 

yazmaǧa hazırlayır.  

         Uşaqlar rabitəli nitqə erkən yaşlarından yiyələnməyə başlayırlar. Bu dövrdə uşaqların necə gəldi 

danışması heçdə onların rabitəli nitqə yiyələnməsi demək deyildir. Rabitəli nitq öz-özlüyündə inkişaf 

edə bilməz. Rabitəli nitqin inkişafını təmin etmək üçün ilk növbədə ona şərait yaradan, təkan verən 

amillərə diqqət yetirmək lazımdır. Bu amillər olmadan rabitəli nitqin inkişafı mümkün deyildir. Bu 

amillər aşağıdakılardır: 

         1.Uşaqlarda lüğət ehtiyyatının zənginləşdirilməsi. Təcrübə göstərir ki, uşaqlarda rabitəli nitqin 

inkişafı aşağı səviyyədə quru, solğun semantik söz yığımından ibarət olması əsasən uşaqlarda lüğət 

ehtiyyatının kasıblığı üzündəndir. Lüğət ehtiyyatı kasıb olan uşaqlar öz fikirlərini dəqiq, aydın, obrazlı 

ifadə etmək üçün söz seçə bilmirlər. Bu baxımdan təlim prosesində uşaqların lüğət ehtiyyatının 

zənginləşməsinə ciddi fikir verilməli və bir çox tədbirlər həyata keçrilməlidir. Həm sinifdaxili oxu, 

həmdə sinidənxaric oxu, təbiətin qoynuna ekskursiya və bu kimi məşğələlər uşaqlarda söz ehtiyyatının 

artmasına kömək edir. Bəzən elə hallar olur ki, uşaq öz fikrini necə gəldi ifadə etməyə çalışır. Təbii ki, 

bütün bunlarda uşaqlarda nitqin düzgün qurulmasına öz mənfi təsirini göstərmiş olur. 

          2.Uşaqların dilin qayda və qanunlarına yiyələnmələri. Hər bir uşaq öz fikrini ifadə etmək 

üçün təbii ki, cümlə qurmağa çalışır. Bu cümlələr isə bəzən dilimizin qrammatik qayda-qanunlarına 

uyğun gəlmir. Ona görə də istər bağça təlimi dövründə, istərsə də ibtidai təlim dövründə çalışmaq 

lazımdır ki, uşaqlar praktiki yolla da olsa dilimizin qayda-qanunlarını mənimsəmiş olsunlar. 

Qrammatik normalara malik olmayan nitq düzgün nitq hesab edilmir. 

         3.Cümlə üzrə işin təşkili. Qeyd etdiyimiz kimi uşaqlar fikirlərini ifadə etmək üçün cümlə 

qurmağa çalışırlar. Zaman keçdikcə çalışmaq lazımdır ki, uşaq şüurlu fəaliyyətə qoşulsun, cümləni 

genişləndirə bilsin və eyni fikri müxtəlif şəkildə ifadə edə bilsin. İbtidai siniflərdə oxu dərslərində 

uşaqlarda bu kimi vərdişləri yaratmaq əlverişlidir. Şəkillər üzrə mətnlərin qurulması, uşaqlarda cümlə 

qurmaq vərdişini inkişaf etdirmiş olur. Təbii ki, bu zaman müəllim uşaqların cümlələrinə fikir verməli, 

düzgün qurulmayan cümlələrə öz münasibətini bildirməlidir və yaxud oxunmuş mətnin uşaq 

tərəfindən öz sözləri ilə nəql etməsi uşaqlarda cümlə qurmaq vərdişlərini inkişaf etdirmiş olur.  

          4.Nitq situasiyasının yaradılması. Uşaq ətraf aləmdə gördüyü hər hansı bir hadisə və əhvalat 

haqqında məlumat vermək üçün dialoqa həvəslə qoşulur. Dialoqa qoşulmaq uşaqda həm təfəkkürü, 

həm də nitqi formalaşdırmış olur. Ətraf aləmlə tanışlıq nitq inkişafında başlıca amillərdən amillərdən 
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biridir, çünki uşaqların şahidi olduğu hər hansı bir hadisə ilə bağlı fikir yürütmələri, müəyyən suallar 

vermələri onlarda nitq situasiyasının formalaşmasına şərait yaratmış olur. Uşaqların yaşadıqları mühit, 

ailə tərkibi, ünsiyyətdə olduğu insanlar onun rabitəli nitqində mühüm rol oynayır. Çünki hər bir uşağın 

rabitəli nitqə yiyələnməsində düşdüyü mühit böyük önəm daşıyır. Uşaq bağçasına gələn uşağın 

mükəmməl nitqə yiyələnməsində aparılan məşğələlər və oyunlar xüsusi yer tutur. Elə buna görə də 

ailədə böyüyən uşaqla uşaq bağçasında tərbiyə alan uşağın nitqində böyük fərqlər üzə çıxır.  

         Dilçilərin, psixoloqların apardıqları müşahidə nəticəsində belə bir qənaətə gəlinmişdir ki, uşağın 

nitqinə təsir edən əsas amillər mühit, yaşlılarla ünsiyyət böyük təsir göstərir. Uşağın nitqi o zaman 

inkişaf edə bilər ki, o əlverişli mühitdə, özünü sərbəst hiss etdiyi bir mühitdə öz fikirlərini utanmadan, 

çəkinmədən ifadə edə bilir. Belə bir mühitdə uşağın nitqi daha yaxşı inkişaf edir, hər bir şeyə 

münasibət bildirməyə çalışırlar. Ev mühitində tərbiyə alan uşaq ata, anası və bacı, qardaşı ilə ünsiyyətə 

girir. Belə bir ünsiyyət onların nitqinin inkişafına heç də müsbət təsir göstərə bilməz. İstər bağça 

mühiti, istərsə də məktəb uşaqlarda nitqin daha uğurla inkişafına şərait yaradır. Belə olduqda uşaq 

sanki yeni bir aləmə düşür və yeni-yeni ünsiyyət yolları tapır. Nəticədə onun dairəsi, təsəvvürü rabitəli 

nitqi inkişaf etmiş olur. Rabitəli nitq üzrə ilkin vərdişlər hərədə bir cür baş verir. Ola bilsin ki, nitq 

müsahibə yönəlməsin belə hallarda sanki uşaq öz-özünə danışır. Halbuki, nitq ictimai xarakter 

daşımalıdır.  

          Nəticə.  

          Beləliklə, ibtidai siniflərdə şagirdlərin rabitəli nitqini inkişaf etdirmək başlıca məqsəd olmalıdır. 

İbtidai siniflərin ana dili proqramına bütün mövzuların tədrisində nitqin inkişafı mövqeyindən 

yanaşılmalı və dilin tədrisində nitq vərdişlərinin inkişafı əsas istiqamət kimi götürülməlidir. 
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ABSTRACT 

Special printing methods include all types of printing that are not classified as classic or digital. In 

particular, these methods include flexographic, pad, screen, thermal printing, and decal. Most of these 

printing techniques are derived from classical or digital printing methods, so students must be familiar 

with them to master the equipment and technologies of special printing methods. In the research, a 

structural-logical and classification scheme for special printing techniques is proposed, which shows 

the connection of these techniques with the corresponding classic (conventional) and digital printing 

methods. The results of the study allow organizing the teaching process for the discipline "Special 

printing methods" not only upon the completion of the disciplines "Conventional printing methods" 

and "Digital printing methods", but also simultaneously. This approach is useful for students who 

undertake shortened courses, and also provides the basis for reviewing the studied material and 

presentation of new material for more effective learning of the discipline. The study also presents 

recommendations on effective techniques for teaching the discipline "Special printing methods". 

Keywords: printing techniques, teaching, printing equipment, printing technology, special printing 

methods. 

 

Introduction 

Today, printing is a promising and popular industry, as there is a constant need to print 

packaging, souvenir products, circuit boards, decorations on household appliances, vehicles, devices, 

etc. Unlike products such as newspapers, magazines, and books, the abovementioned products cannot 

be replaced by digital means and will continue to require the printing industry to exist. The discipline 

"Special  printing methods" covers the printing techniques used for these needs. Since students can 

study this discipline both in extended program and in shortened program, and on postgraduate training, 

and on distance learning, there is a need for a logical connection of these printing methods with classic 

(conventional) printing techniques, as well as with other disciplines. It is also necessary to develop 

teaching methods that would allow the most effective study of these printing techniques. 

Results and discussion 

The discipline "Special printing methods" covers the following printing methods: flexography, 

tampon printing, screen printing, thermal printing, decal. These printing methods are not included in 

the so-called conventional printing techniques. Instead, conventional printing techniques include 

letterpress, gravure, and flat (offset) printing. These printing techniques use pressure to transfer an 

image from a printing plate to a substrate. Apart of them, there are digital printing techniques, which 

are usually studied as separate printing methods. Special printing methods are not included in 

conventional ones but they are closely related to them since they are largely derived from them. An 

exception is screen printing, which is not derived from any conventional printing technique. 

Fig. 1 shows a structural-logical and classification scheme for special printing methods, 

highlighting the connections of these printing methods with conventional and digital printing 

techniques. 
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Figure 1. Logical connections of special printing methods with conventional printing 

techniques 

 

Flexography is a derivative of letterpress printing, as it uses printing plates with printing 

elements that are above the spaces. However, unlike letterpress printing, flexography uses not metal, 

but flexible polymer printing plates, which allows printing on almost any materials: polymer films, 

cardboard, paper, etc. using relatively small pressure. Therefore, flexography is widely used for 

printing on polymer packaging. 

Screen printing uses a mesh printing plate, through which the ink is pressed onto the printed 

material (paper, fabric, cardboard, etc.) using a squeegee. It is not derived from any conventional 

printing technique, but historically it is considered to be the oldest one. One of the variants of pad 

printing (which uses a screen printing plate to apply image directly on a pad or on a medium – higlhy 

elastic membrane) and decal resemble some technological aspects from it. 

Pad printing uses an intermediate link called a pad to apply ink to a substrate. The silicone pad 

takes the ink from the printing plate and transfers it to the surface of literally any shape. It is the only 

printing method that allows you to apply ink to a surface with a highly curved shape, with holes, with 

protrusions, fragile, etc., which no other printing technique allows. The printing plate in pad printing 

can be letterpress, flat (as for offset printing), or intaglio (as for gravure printing), or even mesh (as for 

screen printing). The most widespread is the type of pad printing that uses the intaglio printing plate 

(as for gravure printing). 

Thermal printing has several types, which can generally be divided into direct thermal printing  

(where the image is created on a special paper using high temperature) and indirect thermal printing – 

thermal transfer printing (where the ink is transferred from the medium to the printed material using 

high temperature) and sublimation (where the image is applied to an intermediate medium by a certain 

printing method, and then transferred from this medium to the substrate using high temperature). The 

image can be applied to the intermediate medium using offset, digital, or screen printing, so it is 

appropriate to study thermal printing after studying those printing techniques. 

Considering the above, the most effective way to study the discipline “Special printing 

methods” is to first study conventional printing techniques (letterpress, gravure, flat (offset) printing), 

and digital printig. After that, one can proceed to the study of special printing methods in the 

following sequence: 1) the methods derived only from conventional printing techniques – flexography, 

and screen printing, in any sequence; 2) the methods derived from conventional, digital, and special 

printing techniques – pad  printing, decal, thermal printing, in any sequence.  
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If the educational process requires the simultaneous study of conventional and special printing 

methods, then for effective study it should be done in the following order: 1) letterpress printing, and 

then flexographic printing; 2) gravure and offset printing techniques, followed by pad printing and 

decal, 3) digital printing, and then thermal printing (Fig. 2). 

 

Figure 2. The sequence of study of special printing methods simultaneously with the 

conventional printing techniques 

 

If this order is followed, the logical sequence of the presentation of the material will be 

preserved and all technologies will be as clearly and effectively perceived by students. 

Since the discipline covers a large number of technologies and techniques of various types, a 

visual representation of all processes is necessary. In particular, computer modeling of technologies 

(movement of parts of equipment, the process of ink transfer between surfaces, the transfer of printed 

material and other substances inside a printing machine) and laboratory work on real equipment 

should be an integral part of the learning process. 

If the discipline is taught exclusively online, then it is appropriate to use computer simulation 

of technologies that are mentioned above, as well as video recordings of the operation of real 

equipment. 

 

Conclusions 

The discipline “Special printing methods” covers numerous printing techniques that are 

widely used in modern industry. All of them are derived from conventional printing techniques and 

digital printing, so the teaching of the discipline has certain features. In this work, a structural-logical 

and classification scheme for special printing methods is developed, which shows the connection of 

these methods with the corresponding conventional and digital printing techniques.  

The results of the study are useful for organizing the learning process for students who 

undertake shortened courses. They also provide the basis for revising the studied material and 

presentation of new material for more effective learning of the discipline by students who undertake 

extended courses on printing equipment and technology. The recommendations on effective 

techniques for teaching the discipline "Special printing methods" should enhance the learning process, 

increase its effectiveness, and improve the learning experience. 
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ÖZET 

Değer, kişinin kendi hayatını şekillendirmesinde rehberlik eden ve davranışlarını biçimlendirmesinde 

rol oynayan en önemli öğedir. Bu anlamda değer, kişinin dünya görüşünü belirleyen ve toplum 

tarafından kabul edilen davranışlar bütünüdür. Be sebeple Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda 

özellikle son yıllarda değerler eğitimine büyük önem verildiği görülmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı 

tarafından hazırlanan ders öğretim programlarında, çocuklara kazandırılması öncelikle amaçlanan kök 

değerler (Adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, sevgi, saygı, sorumluluk, vatanseverlik, 

yardımseverlik) ön plana çıkmıştır. Gelecek nesillerin yapı taşlarını çocuklar oluşturacaktır. Onlar; 

gerek gördükleri ile gerek yaşadıkları ile gerekse okudukları ile bu yapı taşlarına anlam katacak ve 

bunu geleceğe taşıyacaklardır. Çocuk kitapları; çocuklara bilgileri aktarmada, onlarda olumlu hisler 

oluşturmada ve değerleri edinip, özümseyip benimsemelerinde; kısacası geleceğin inşasında büyük bir 

role sahiptir. Çocuk kitapları, özellikle okul öncesi dönem ve ilkokul dönemindeki çocukların hayata 

bakış açılarını istendik ve olumlu yönde etkilemede oldukça etkilidir.  Çocuk kitaplarında yer alan 

resimler, metinler ve karakterler, onların değerleri kazanmaları açısından oldukça önem arz 

etmektedir. Çocuklar, kitaplarda yer alan resimlerdeki karakterlerin yerlerine kendilerini koyarak ve 

resimlerdeki bütünlüğe bakarak bazı değerleri daha hızlı edinebilmektedir. Bu nedenle resimli çocuk 

kitaplarının, çocuklara değer kazandırma açısından incelenmesi oldukça önemlidir. Bu çalışma, resimli 

çocuk kitap serisi olan “Çıtır Çıtır Felsefe” kitaplarındaki resimlerde yer alan kök değerlerin 

incelenmesini amaçlamaktadır.  Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi ile 

gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında ele alınan “Çıtır Çıtır Felsefe” resimli çocuk kitaplarından 

elde edilen veriler betimsel analiz ile çözümlenmiştir. Çalışmada doküman olarak “Çıtır Çıtır Felsefe” 

kitap serisinde yer alan 25 öykü kitabı kullanılmıştır. Bir kök değere karşılık gelen her bir resim, o kök 

değerin frekansını ortaya koyacak şekilde bulgular tanımlanmıştır. “Çıtır Çıtır Felsefe” kitap serisi 

resimlerinde yer alan kök değerlerin frekansları belirlenerek tablolar şeklinde sunulmuştur. Araştırma 

sonuçlarına göre “Çıtır Çıtır Felsefe” kitaplarındaki resimlerde en çok yer alan kök değerlerin “Sevgi” 

(22) ve “Sorumluluk” (22); en az yer alan kök değerlerin “Vatanseverlik” (2), “Dostluk” (3) ve 

“Dürüstlük” (3) olduğu belirlenmiştir. “Çıtır Çıtır Felsefe”  serisindeki kitap resimlerinde en fazla yer 

alan kök değerin “Başarı ve Başarısızlık” (6) kitabında, en az yer alan kök değerin “Ahlaki Olan ve 

Olmayan” (1), “Şiddet ve Şiddetsizlik”(1) ve “Yaşam ve Ölüm”(1) kitaplarında olduğu tespit 

edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Çıtır Çıtır Felsefe, Çocuk Kitabı, Kök Değer, Resim. 
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ABSTRACT 

Value is the most important element that guides a person in shaping his own life and plays a role in 

shaping his behaviors. In this sense, value is the set of behaviors that determine a person's worldview 

and are accepted by society. For this reason, it is seen that values education is given great importance 

in schools affiliated to the Ministry of National Education, especially in recent years. In the curriculum 

prepared by the Ministry of National Education, the root values (Justice, friendship, honesty, self-

control, patience, love, respect, responsibility, patriotism, benevolence) that are primarily aimed at 

gaining children have come to the fore. Children will form the building blocks of future generations. 

Them; they will add meaning to these building blocks with what they see, what they live and what 

they read, and they will carry it to the future. children's books; conveying information to children, 

creating positive feelings in them and acquiring, assimilating and adopting values; In short, it has a 

great role in the construction of the future. Children's books are very effective in influencing the life 

perspectives of children, especially in preschool and primary school, in a desirable and positive way. 

Pictures, texts and characters in children's books are very important in terms of gaining their values. 

Children can acquire some values faster by putting themselves in the place of the characters in the 

pictures in the books and by looking at the integrity of the pictures. For this reason, it is very important 

to examine children's picture books in terms of adding value to children. This study aims to examine 

the root values in the pictures in the children's picture book series “Çıtır Çıtır Felsefe”. The research 

was carried out with document analysis, one of the qualitative research methods. The data obtained 

from the children's picture books "Çıtır Çıtır Felsefe", which were discussed within the scope of the 

research, were analyzed with descriptive analysis. In the study, 25 story books in the book series "Çıtır 

Çıtır Felsefe" were used as documents. Findings are defined so that each image corresponding to a 

root value reveals the frequency of that root value. The frequencies of the root values in the pictures of 

the book series "Çıtır Çıtır Felsefe" were determined and presented in the form of tables. According to 

the results of the research, the most common root values in the pictures in the “Crispy Philosophy” 

books are “Love” (22) and “Responsibility” (22); It was determined that the least common root values 

were “Patriotism” (2), “Friendship” (3) and “Honesty” (3). In the book “Başarı ve Başarısızlık” (6) of 

the most common root value in the book illustrations in the “Crispy Philosophy” series, the least 

common root value is “Ahlaki Olan ve Olmayan” (1), “Şiddet ve Şiddetsizlik” (1) and “ It has been 

determined that it is in the books of “Yaşam ve Ölüm” (1). 

Keywords: Children's Book, Çıtır Çıtır Felsefe, Painting, Root Value. 

 

GİRİŞ 

Değer 

 Değer, kişinin yaşamında önemsediği, kişinin tavır ve davranışlarını belirleyen düşünce ve 

yönelimlerdir (DeBono, 2007). Değerler, kişiliğimizin oluşmasında önemli bir role sahiptir (Russell, 

2001). Değerlerin edinilmesi ve benimsenmesi ilk olarak ailede başlar. Sonrasında diğer ebeveynler, 

okul ve sosyal çevrede devam etmektedir (Akbaş, 2015). Toplumda onay ve kabul görmüş, değer 

niteliği taşıyan özellikler okullarda davranışa dönüştürülmeye çalışılır (Aktepe ve Gündüz, 2019). Son 

senelerde Türkiye’de değerler eğitimine verilen önem daha da artış göstermekte ve bununla ilgili 

çalışmalar hız kazanmaktadır. Bu sebeple Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan ders öğretim 

programlarında çocuklara kazandırılması öncelikle amaçlanan kök değerler ön plana çıkmıştır. Bu kök 

değerler şunlardır: “Adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, sevgi, saygı, sorumluluk, 

vatanseverlik ve yardımseverlik” (MEB, 2022).  

 Çocuk Kitabı 

 Gelecek nesillerin yapı taşlarını çocuklar oluşturacaktır. Onlar; bu yapı taşlarını hem 

gördükleri ile hem yaşadıkları ile hem de okudukları ile anlamlandıracak ve bunu geleceğe 

taşıyacaklardır. Çocuk kitapları; çocuklara bilgileri aktarmada, onlarda olumlu hisler oluşturmada ve 

değerleri edinip, özümseyip benimsemelerinde; kısacası geleceğin inşasında büyük bir role sahiptir. 

Çocuk kitapları, özellikle okul öncesi dönem ve ilkokul dönemindeki çocukların hayata bakış açılarını 

istendik ve olumlu yönde etkilemede oldukça etkilidir (Erkmen, 2017). Bu bağlamda çocuk 
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kitaplarında bulunan resimler de oldukça önem arz etmektedir. Resimler, sözcükler ve cümlelere göre 

çocuklar açısından daha kolay anlaşabilen araçlardır (Yavuzer, 2019). Resimli çocuk kitapları, 

çocukların öz dünyalarına yolculuk etmelerine olanak sağladığı gibi, çevresindeki farklı yaşantıları 

tanımalarına; yaşama dair tecrübe, değerlere karşı hassasiyet kazandırmalarına imkan sağlamaktadır 

(Aslanyürek, 2021).  

 “Çıtır Çıtır Felsefe” Çocuk Kitap Serisi 

 Çocuk kütüphanelerinde en sık okunan resimli çocuk kitaplarından birisi de “Çıtır Çıtır 

Felsefe” kitaplarıdır (Erkmen, 2017). Brigitte Labbe tarafından kaleme alınan bu kitap serisinde metin 

içerikleri, felsefi bir şekilde ele alınmıştır. Bu kitaplar; çocuklara aynı fikirde olmamayı saygıyla 

karşılamayı ve zenginlik olarak görmeyi, kendi sorumluluklarını alabilen bir birey olarak görmeyi, öz 

denetime sahip olmayı ve kendine güvenmeyi aşılamaktadır (Dumanlı Kadızade & Aslan, 2019). 

“Çıtır Çıtır Felsefe” serisi 32 resimli kitaptan oluşmaktadır. Bu kitaplar sırasıyla; “İyi ve Kötü, Adalet 

ve Haksızlık, Gerçekten ve Yalancıktan, Oğlanlar ve Kızlar, Güzellik ve Çirkinlik, Bildiklerimiz ve 

Bilmediklerimiz, Savaş ve Barış, İş ve Para, Özgür Olan ve Olmayan, Doğa ve Kirlilik, Cesaret ve 

Korku, Mutluluk ve Mutsuzluk, Liderler ve Diğerleri, Başarı ve Başarısızlık, Haklar ve Ödevler, Ben 

ve Başkaları, Yaşam ve Ölüm, Beden ve Akıl, Zaman Çok ve Zaman Yok, Söz ve Sessizlik, Aşk ve 

Dostluk, Şiddet ve Şiddetsizlik, Diktatörlük ve Demokrasi, Küçükler ve Büyükler, İnanmak ve 

Bilmek, Ahlaki Olan ve Olmayan, Olmak ve Sahip Olmak, Makineler ve İnsanlar, Hatırlamak ve 

Unutmak, Anlaşmak ve Anlaşamamak, Şans ve Şanssızlık ve Kahkaha ve Gözyaşları” dır. 

 

Araştırmanın Önemi 

 Geleceğimizi şekillendirecek olan çocukların dünyasında resimli kitaplar önemli bir yer 

tutmaktadır. Resimli kitaplar sayesinde çocuklar sadece bilgi edinmezler. Bununla birlikte 

karakterlerini ve kişiliklerini oluşturacak birçok kazanımları da kitaplar yoluyla edinirler. Bu 

kazanımlardan birisi de değerlerdir. Çocuk kitaplarında yer alan resimler, metinler ve karakterler, 

onların değerleri kazanmaları açısından bir hayli mühimdir. Çocuklar, kitaplarda yer alan resimlerdeki 

karakterlerin yerlerine kendilerini koyarak ve resimlerdeki bütünlüğe bakarak bazı değerleri daha hızlı 

edinebilmektedir. (Erkmen, 2017). Resimli çocuk kitaplardan birisi de “Çıtır Çıtır Felsefe” çocuk kitap 

serisidir. Bu araştırma, kök değerlerin çocuklara kazandırılması noktasında öğretmenlere resimli çocuk 

kitap serisi olan “Çıtır Çıtır Felsefe”den faydalanmaları açısından önem taşımaktadır. 

 

Araştırmanın Sınırlılığı 

 “Çıtır Çıtır Felsefe” kitap serisi 32 kitaptan oluşmaktadır. Fakat 24.09.2022 tarihli Resmî 

Gazete’de yayınlanan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma 

Kurulu’nca alınan kararda  “Oğlanlar ve Kızlar, Aşk ve Dostluk, İyi ve Kötü, Küçükler ve Büyükler, 

Beden ve Akıl, Diktatörlük ve Demokrasi, Cesaret ve Korku” adlı kitapların çocuklar için olumsuz 

ögeler içerdiği resen belirlenmiş olduğu için ismi geçen 7 kitap bu araştırma kapsamına alınmamış 

olup serinin kalan 25 kitabında inceleme yapılmıştır. 

Araştırmanın Yöntemi 

 Bu araştırma nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi ile gerçekleştirilmiştir. 

Doküman analizi, yazılı materyallerin muhtevasını ayrıntılı ve muntazam bir şekilde analizi yapmak 

için kullanılan bir nitel araştırma yöntemidir (Wach & Word, 2013). Araştırma kapsamında ele alınan 

“Çıtır Çıtır Felsefe” resimli çocuk kitaplarından erişilen veriler betimsel analiz yöntemiyle 

çözümlenmiştir. Çalışmada doküman olarak “Çıtır Çıtır Felsefe” kitap serisinde yer alan 25 öykü 

kitabı kullanılmıştır. Çalışmada incelenen kitaplar şu şekildedir: 

1 Adalet ve Haksızlık 

2 Gerçekten ve Yalancıktan 
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3 Güzellik ve Çirkinlik 

4 Bildiklerimiz ve Bilmediklerimiz 

5 Savaş ve Barış 

6 İş ve Para 

7 Özgür Olan ve Olmayan 

8 Doğa ve Kirlilik 

9 Mutluluk ve Mutsuzluk 

10 Liderler ve Diğerleri 

11 Başarı ve Başarısızlık 

12 Haklar ve Ödevler 

13 Ben ve Başkaları 

14 Yaşam ve Ölüm 

15 Zaman Çok ve Zaman Yok 

16 Söz ve Sessizlik 

17 Şiddet ve Şiddetsizlik 

18 İnanmak ve Bilmek 

19 Ahlaki Olan ve Olmayan 

20 Olmak ve Sahip Olmak 

21 Makineler ve İnsanlar 

22 Hatırlamak ve Unutmak 

23 Anlaşmak ve Anlaşamamak 

24 Şans ve Şanssızlık 

25 Kahkaha ve Gözyaşları 

 

BULGULAR 

Durmaz ve Yorulmaz (2022)’ın “Ödüllü Resimli Çocuk Kitaplarındaki Metin ve Görsellerin 

Değerler Açısından İncelenmesi” adlı araştırmasında; metin içeriklerinde ve resimlerinde yer alan 

değerler incelenerek tespit edilmiş olup bu kitaplarda en fazla rastlanan değerlerin “Dostluk” ve 

“Kararlılık” olduğu, en az rastlanan değerlerin “Adalet”, “Saygı”, “Temizlik” ve “Tutumluluk” olduğu 

sonucuna varmıştır. 
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Çelikten (2019)’in “Nezihe Meriç’in Çocuk Kitaplarının Değerler Eğitimi Açısından 

İncelenmesi” adlı araştırmasın; Nezihe Meriç’in on bir çocuk kitabını ele alıp on beş değer açısından 

değerlendirme yapmıştır. Bu araştırmada belirlenen değerlerin tamamının bu kitaplarda yer aldığı; en 

fazla yer verilen değerin “Bilimsellik”, en az yer verilen değerin “Adalet” ve “Tutumluluk” olduğu 

sonucuna ulaşmıştır.  

Kasap (2019)’ın “Bekir Yıldız’ın Çocuk Kitaplarının Değerler Eğitimi Açısından 

İncelenmesi” isimli çalışmasında; çocuk kitaplarının değer aktarımı konusunda başrollerden biri 

olduğu ve bu kitapların çocuklar için ehemmiyeti olan kaynaklar olduğunu; bununla birlikte incelenen 

bazı kitaplarda olumsuz yargılara ve durumlara yer verilerek çocukların kitaplardan ders çıkarmaları 

gerektiği beklentisine gidildiğini belirtmiştir. 

 Kazancı Gül (2018), “5-6 Yaş Grubu Çocuklar İçin Türkçe Yazılmış Resimli Çocuk 

Kitaplarında Değerler Analizi” adlı çalışmasında; resimli çocuk kitaplarında 2000 – 2007 senesinde 

yayımlanan kitaplardaki değer sayısının, 2014 senesinde yayımlanan kitaplardakinden daha az yer 

aldığı sonucuna ulaşmıştır. Bununla birlikte 2000 – 2007 senesinde yayımlanan kitaplarda en fazla yer 

bulan değerin “Sevgi”, en az yer bulan değerin “Hoşgörü” ; 2014 senesinde yayımlanan kitaplarda en 

fazla yer bulan değerin “Sevgi”, en az yer bulan değerin “Bilgelik” olduğu belirlenmiştir. Bu 

kitaplarda “Hoşgörü” değerinin yer almadığı saptanmıştır. 

 Dilek (2017) “Feridun Oral’ın Resimli Hikaye Kitaplarındaki Değerlerin İncelenmesi” adlı 

çalışmasında; yazarın, öyküleri ile beraber resimlere de yer vermesinin çocuklara farklı dünyalar 

yarattığını ve çocukların hayal gücünü olumlu yönde etkilediğini belirlemiştir.  

 Dirican ve Dağlıoğlu (2014), “3-6 Yaş Grubu Çocuklarına Yönelik Yayımlanan Resimli 

Hikaye Kitaplarının Bazı Temel Değerler Açısından İncelenmesi” adlı araştırmasında; Türk yazarlarca 

kaleme alınmış resimli çocuk kitaplarında; “Adalet”, “Arkadaşlık”, “Barış”, “Cesaret”, “Çalışkanlık”, 

“Dürüstlük”, “Empati”, “Estetik”, “Hoşgörü”, “Liderlik” “Mutluluk”, “Nezaket”, “Özgüven”, 

“Paylaşmak”, “Saygı”, “Sevgi”, “Sorumluluk”,  “Temizlik”, “Tutumluluk”  ve “Yardımseverlik”  

değerlerine yer verildiğini belirlemişlerdir. En çok yer alan değerlerin “Arkadaşlık”, “Mutluluk”, 

“Nezaket”, “Paylaşmak” ve “Sevgi”; en az yer alan değerlerin “Barış”, “Cesaret” ve “Liderlik” 

olduğunu tespit etmişlerdir. Bundan dolayı “Barış”, “Cesaret”, “Mutluluk” ve “Sorumluluk” gibi 

değerlerin de çocuk kitaplarında daha fazla bulunması gerektiğini ortaya koymuştur. 

 Veziroğlu ve Gönen (2012), “Resimli Çocuk kitaplarının M.E.B Okul Öncesi Eğitim 

Programındaki Kazanımlara Uygunluğunun İncelenmesi” isimli çalışmasında; çocuk kitaplarındaki 

resimleri çizenlerin, çocukların bilişsel ve sosyal gelişim özelliklerinin bilincinde olarak resmetleri 

gerektiği sonucuna ulaşmıştır. Ayrıca kaliteli kitapların üretilmesinde, bu konu ile ilgili olarak yetişkin 

eğitimlerine ağırlık verilmesi gerektiğini belirtmiştir. 

 Gönen, Katrancı, Uygun ve Uçuş (2011), “İlköğretim Birinci Kademe Öğrencilerine Yönelik 

Çocuk Kitaplarının, İçerik, Resimleme ve Fiziksel Özellikleri Açısından İncelenmesi” adlı 

araştırmasında; kitaplarda büyük oranda resimlere yer verildiği bunların yarısının siyah beyaz 

olduğunu belirlemiştir. Bununla birlikte kitapların yüzde yetmiş beşinde, kitap içeriği ile kitapta 

bulunan resimler arasında bağlantı olduğunu saptamıştır. Çocukların hayal dünyasının gelişimi ve 

çocuk karakterinin oluşumunda kitapların önemli bir rol oynadığını belirterek, çocuk kitaplarında 

resimlerin metinlerle bağlantılı olması gerektiği sonucuna ulaşmıştır. 

  Bu çalışmada bir kök değere denk gelen her bir resim, o kök değerin frekansını belirleyecek 

biçimde bulgular tanımlanmıştır. “Çıtır Çıtır Felsefe” kitap serisi resimlerinde yer alan kök değerlerin 

frekansları belirlenerek tablolar şeklinde sunulmuştur. “Çıtır Çıtır Felsefe” kitap serisindeki kitaplar 

incelendiğinde; 

 

Tablo 1. “Çıtır Çıtır Felsefe” serisindeki kitaplarda yer alan resimlerin, ilişkili olduğu kök değerlere 

göre dağılımı 

Kitap Adı Kök Değerler 
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Adalet ve Haksızlık 3       1     1     5 

Gerçekten ve Yalancıktan   3  1  1    5 

Güzellik ve Çirkinlik       2    2 

Bildiklerimiz ve 

Bilmediklerimiz 
   1 1 1 2    5 

Savaş ve Barış        3 2  5 

İş ve Para        3 2  5 

Özgür Olan ve Olmayan       2 1   3 

Doğa ve Kirlilik       1 2  1 4 

Mutluluk ve Mutsuzluk    1    1   2 

Liderler ve Diğerleri  1  2       3 

Başarı ve Başarısızlık     1  2 2  1 6 

Haklar ve Ödevler 1       2  1 4 

Ben ve Başkaları  1    1 1    3 

Yaşam ve Ölüm       1    1 

Zaman Çok ve Zaman Yok    1   1 1   3 

Söz ve Sessizlik      1 2 1   4 

Şiddet ve Şiddetsizlik       1    1 

İnanmak ve Bilmek    1 1  1    3 

Ahlaki Olan ve Olmayan 1          1 

Olmak ve Sahip Olmak    1   1 1   3 

Makineler ve İnsanlar    1   1    2 

Hatırlamak ve Unutmak      1  3  1 5 

Anlaşmak ve Anlaşamamak    1  1     2 

Şans ve Şanssızlık    1   1    2 

Kahkaha ve Gözyaşları       1     1 1     3 
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Toplam 5 2 3 11 5 5 21 22 4 4 82 

 

 Tablo 1 incelendiğinde “Çıtır Çıtır Felsefe” serisindeki kitaplarında yer alan resimlerin, ilişkili 

olduğu kök değerlere göre dağılımına bakıldığında; 

Çıtır Çıtır Felsefe serisinin 2.kitabı olan “Adalet ve Haksızlık” kitabında “Adalet” değeri ile 

ilişkili 3, “Sabır” ve “Sorumluluk” değeri ile ilişkili 1 olmak üzere toplam 5 resme yer verildiği; 

“Dostluk”, “Dürüstlük”, “Öz denetim”, “Saygı”, “Sevgi”, “Vatanseverlik” ve “Yardımseverlik” 

değerleri ile ilişkili resme yer verilmediği belirlenmiştir. 

Çıtır Çıtır Felsefe serisinin 3.kitabı olan “Gerçekten ve Yalancıktan” kitabında “Dürüstlük” 

değeri ile ilişkili 3, “Sabır” ve “Sevgi” değeri ile ilişkili 1 olmak üzere toplam 5 resme yer verildiği; 

“Adalet”, “Dostluk”, “Öz denetim”, “Saygı”, “Sorumluluk”, “Vatanseverlik” ve “Yardımseverlik” 

değerleri ile ilişkili resme yer verilmediği tespit edilmiştir. 

Çıtır Çıtır Felsefe serisinin 5.kitabı olan “Güzellik ve Çirkinlik” kitabında “Sevgi” değeri ile 

ilişkili 2 olmak üzere toplam 2 resme yer verildiği; “Adalet”, “Dostluk”, “Dürüstlük”, “Öz denetim”, 

“Sabır”, “Saygı”, “Sorumluluk”, “Vatanseverlik” ve “Yardımseverlik” değerleri ile ilişkili resme yer 

verilmediği belirlenmiştir. 

Çıtır Çıtır Felsefe serisinin 6.kitabı olan “Bildiklerimiz ve Bilmediklerimiz” kitabında 

“Sevgi” değeri ile ilişkili 2, “Öz denetim”, “Sabır” ve “Sevgi” değerleri ile ilişkili 1 olmak üzere 

toplam 5 resme yer verildiği; “Adalet”, “Dostluk”, “Dürüstlük”, “Sorumluluk”, “Vatanseverlik” ve 

“Yardımseverlik” değerleri ile ilişkili resme yer verilmediği belirlenmiştir. 

Çıtır Çıtır Felsefe serisinin 7.kitabı olan “Savaş ve Barış” kitabında “Sorumluluk” değeri ile 

ilişkili 3, “Vatanseverlik” değeri ile ilişkili 2 olmak üzere toplam 5 resme yer verildiği; “Adalet”, 

“Dostluk”, “Dürüstlük”, “Öz denetim”, “Sabır”, “Saygı”, “Sevgi” ve “Yardımseverlik” değerleri ile 

ilişkili resme yer verilmediği tespit edilmiştir. 

Çıtır Çıtır Felsefe serisinin 8.kitabı olan “İş ve Para” kitabında “Sorumluluk” değeri ile 

ilişkili 3, “Vatanseverlik” değeri ile ilişkili 2 olmak üzere toplam 5 resme yer verildiği; “Adalet”, 

“Dostluk”, “Dürüstlük”, “Öz denetim”, “Sabır”, “Saygı”, “Sevgi” ve “Yardımseverlik” değerleri ile 

ilişkili resme yer verilmediği belirlenmiştir. 

Çıtır Çıtır Felsefe serisinin 9.kitabı olan “Özgür Olan ve Olmayan” kitabında “Sevgi” değeri 

ile ilişkili 2, “Sorumluluk” değeri ile ilişkili 1 olmak üzere toplam 3 resme yer verildiği; “Adalet”, 

“Dostluk”, “Dürüstlük”, “Öz denetim”, “Sabır”, “Saygı”, “Vatanseverlik” ve “Yardımseverlik” 

değerleri ile ilişkili resme yer verilmediği saptanmıştır. 

Çıtır Çıtır Felsefe serisinin 10.kitabı olan “Doğa ve Kirlilik” kitabında “Sorumluluk” değeri 

ile ilişkili 2, “Saygı” ve “Yardımseverlik” değeri ile ilişkili 1 olmak üzere toplam 4 resme yer 

verildiği; “Adalet”, “Dostluk”, “Dürüstlük”, “Öz denetim”, “Sabır”, “Sevgi” ve “Vatanseverlik” 

değerleri ile ilişkili resme yer verilmediği belirlenmiştir. 

Çıtır Çıtır Felsefe serisinin 12.kitabı olan “Mutluluk ve Mutsuzluk” kitabında “Öz denetim” 

ve “Sorumluluk” değeri ile ilişkili 1 olmak üzere toplam 2 resme yer verildiği; “Adalet”, “Dostluk”, 

“Dürüstlük”, “Sabır”, “Saygı”, “Sevgi”, “Vatanseverlik” ve  “Yardımseverlik” değerleri ile ilişkili 

resme yer verilmediği saptanmıştır. 

Çıtır Çıtır Felsefe serisinin 13.kitabı olan “Liderler ve Diğerleri” kitabında “Öz denetim” 

değeri ile ilişkili 2, “Dostluk” değeri ile ilişkili 1 olmak üzere toplam 3 resme yer verildiği; “Adalet”, 

“Dürüstlük”, “Sabır”, “Saygı”, “Sevgi”, “Sorumluluk”, “Vatanseverlik” ve  “Yardımseverlik” 

değerleri ile ilişkili resme yer verilmediği belirlenmiştir. 

Çıtır Çıtır Felsefe serisinin 14.kitabı olan “Başarı ve Başarısızlık” kitabında “Sevgi” ve 

“Sorumluluk” değerleri ile ilişkili 2, “Sabır” ve “Yardımseverlik” değerleri ile ilişkili 1 olmak üzere 

toplam 6 resme yer verildiği; “Adalet”, “Dostluk”, “Dürüstlük”, “Öz denetim”, “Saygı” ve 

“Vatanseverlik” değerleri ile ilişkili resme yer verilmediği belirlenmiştir. 
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Çıtır Çıtır Felsefe serisinin 15.kitabı olan “Haklar ve Ödevler” kitabında “Sorumluluk” 

değeri ile ilişkili 2, “Adalet” ve “Yardımseverlik” değeri ile ilişkili 1 olmak üzere toplam 5 resme yer 

verildiği; “Dostluk”, “Dürüstlük”, “Öz denetim”, “Sabır”, “Saygı”, “Sevgi” ve “Vatanseverlik” 

değerleri ile ilişkili resme yer verilmediği tespit edilmiştir. 

Çıtır Çıtır Felsefe serisinin 16.kitabı olan “Ben ve Başkaları” kitabında “Dostluk”, “Saygı” 

ve “Sevgi” değerleri ile ilişkili 1 olmak üzere toplam 3 resme yer verildiği; “Adalet”, “Dürüstlük”, 

“Öz denetim”, “Sabır”, “Sorumluluk”, “Vatanseverlik” ve “Yardımseverlik” değerleri ile ilişkili resme 

yer verilmediği saptanmıştır. 

Çıtır Çıtır Felsefe serisinin 17.kitabı olan “Yaşam ve Ölüm” kitabında “Sevgi” değeri ile 

ilişkili 1 olmak üzere toplam 1 resme yer verildiği; “Adalet”, “Dostluk”, “Dürüstlük”, “Öz denetim”, 

“Sabır”, “Saygı”, “Sorumluluk”, “Vatanseverlik” ve “Yardımseverlik” değerleri ile ilişkili resme yer 

verilmediği belirlenmiştir. 

Çıtır Çıtır Felsefe serisinin 19.kitabı olan “Zaman Çok ve Zaman Yok” kitabında “Öz 

denetim”, “Sevgi” ve “Sorumluluk” değerleri ile ilişkili 1 olmak üzere toplam 3  resme yer verildiği; 

“Adalet”, “Dostluk”, “Dürüstlük”, “Sabır”, “Saygı”, “Vatanseverlik” ve “Yardımseverlik” değerleri ile 

ilişkili resme yer verilmediği saptanmıştır. 

Çıtır Çıtır Felsefe serisinin 20.kitabı olan “Söz ve Sessizlik” kitabında “Sevgi” değeri ile 

ilişkili 2, “Saygı” ve “Sorumluluk” değerleri ile ilişkili 1 olmak üzere toplam 4 resme yer verildiği; 

“Adalet”, “Dostluk”, “Dürüstlük”, “Öz denetim”, “Sabır”, “Vatanseverlik” ve “Yardımseverlik” 

değerleri ile ilişkili resme yer verilmediği tespit edilmiştir. 

Çıtır Çıtır Felsefe serisinin 22.kitabı olan “Şiddet ve Şiddetsizlik” kitabında “Sevgi” değeri 

ile ilişkili 1 olmak üzere toplam 1 resme yer verildiği; “Adalet”, “Dostluk”, “Dürüstlük”, “Öz 

denetim”, “Sabır”, “Saygı”, “Sorumluluk”, “Vatanseverlik” ve “Yardımseverlik” değerleri ile ilişkili 

resme yer verilmediği belirlenmiştir. 

Çıtır Çıtır Felsefe serisinin 25.kitabı olan “İnanmak ve Bilmek” kitabında “Öz denetim”, 

“Sabır” ve “Sevgi” değerleri ile ilişkili 1 olmak üzere toplam 3 resme yer verildiği; “Adalet”, 

“Dostluk”, “Dürüstlük”, “Saygı”, “Sorumluluk”, “Vatanseverlik” ve “Yardımseverlik” değerleri ile 

ilişkili resme yer verilmediği saptanmıştır. 

Çıtır Çıtır Felsefe serisinin 26.kitabı olan “Ahlaki Olan ve Olmayan” kitabında “Adalet” 

değeri ile ilişkili 1 olmak üzere toplam 1 resme yer verildiği; “Dostluk”, “Dürüstlük”, “Öz denetim”, 

“Sabır”, “Saygı”, “Sevgi”, “Sorumluluk”, “Vatanseverlik” ve “Yardımseverlik” değerleri ile ilişkili 

resme yer verilmediği belirlenmiştir. 

Çıtır Çıtır Felsefe serisinin 27.kitabı olan “Olmak ve Sahip Olmak” kitabında “Öz denetim”, 

“Saygı” ve “Sorumluluk” değerleri ile ilişkili 1 olmak üzere toplam 3 resme yer verildiği; “Adalet”, 

“Dostluk”, “Dürüstlük”, “Sabır”, “Saygı”, “Vatanseverlik” ve “Yardımseverlik” değerleri ile ilişkili 

resme yer verilmediği tespit edilmiştir. 

Çıtır Çıtır Felsefe serisinin 28.kitabı olan “Makineler ve İnsanlar” kitabında  “Öz denetim” 

ve “Sevgi” değerleri ile ilişkili 1 olmak üzere toplam 2 resme yer verildiği; “Adalet”, “Dostluk”, 

“Dürüstlük”, “Sabır”, “Saygı”, “Sorumluluk”,  “Vatanseverlik” ve “Yardımseverlik” değerleri ile 

ilişkili resme yer verilmediği saptanmıştır. 

Çıtır Çıtır Felsefe serisinin 29.kitabı olan “Hatırlamak ve Unutmak” kitabında 

“Sorumluluk” değeri ile ilişkili 3, “Saygı” ve “Yardımseverlik” değerleri ile ilişkili 1 olmak üzere 

toplam 5 resme yer verildiği; “Adalet”, “Dostluk”, “Dürüstlük”, “Öz denetim”, “Sabır”, “Sevgi” ve 

“Vatanseverlik” değerleri ile ilişkili resme yer verilmediği saptanmıştır. 

Çıtır Çıtır Felsefe serisinin 30.kitabı olan “Anlaşmak ve Anlaşamamak” kitabında “Öz 

denetim” ve “Saygı” değerleri ile ilişkili 1 olmak üzere toplam 2 resme yer verildiği; “Adalet”, 

“Dostluk”, “Dürüstlük”, “Sabır”, “Sevgi”, “Sorumluluk”, “Vatanseverlik” ve “Yardımseverlik” 

değerleri ile ilişkili resme yer verilmediği belirlenmiştir. 
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Çıtır Çıtır Felsefe serisinin 31.kitabı olan “Şans ve Şanssızlık” kitabında  “Öz denetim” ve 

“Sevgi” değerleri ile ilişkili 1 olmak üzere toplam 2 resme yer verildiği; “Adalet”, “Dostluk”, 

“Dürüstlük”, “Sabır”, “Saygı”, “Sorumluluk”, “Vatanseverlik” ve “Yardımseverlik” değerleri ile 

ilişkili resme yer verilmediği tespit edilmiştir. 

Çıtır Çıtır Felsefe serisinin 32.kitabı olan “Kahkaha ve Gözyaşları” kitabında  “Öz denetim”, 

“Sevgi” ve “Sorumluluk” değerleri ile ilişkili 1 olmak üzere toplam 3 resme yer verildiği; “Adalet”, 

“Dostluk”, “Dürüstlük”, “Sabır”, “Saygı”, “Vatanseverlik” ve “Yardımseverlik” değerleri ile ilişkili 

resme yer verilmediği tespit edilmiştir. 

Ayrıca Tablo 1 incelendiğinde “Çıtır Çıtır Felsefe” serisindeki kitaplarında yer alan resimlerin, 

ilişkili olduğu kök değerlere göre dağılımına bakıldığında; kitaplardaki resimlerde en çok yer verilen 

değerlerin “Sorumluluk”(22) ve “Sevgi”(21); en az yer verilen değerlerin “Dostluk”(2) ve 

“Dürüstlük”(3) olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte “Çıtır Çıtır Felsefe” serisinde kök değer içeren 

resim sayısının toplamda 82 olduğu saptanmıştır. 

“Adalet” Değerine İlişkin Bulgular 

“Adalet” değerine ilişkin, incelenen kitaplarda belirlenen bulgu ve yorumlar şu şekildedir: 

“Çıtır Çıtır Felsefe” serisinde “Adalet” değeri ile ilişkili olarak “Adalet ve Haksızlık” 

kitabında 3, “Haklar ve Ödevler” ve “Ahlaki Olan ve Olmayan” kitaplarında 1 olmak üzere toplamda 

5 resme yer verildiği; “Gerçekten ve Yalancıktan”, “Güzellik ve Çirkinlik”, “Bildiklerimiz ve 

Bilmediklerimiz”, “Savaş ve Barış”, “İş ve Para”, “Özgür Olan ve Olmayan”, “Doğa ve Kirlilik”, 

“Mutluluk ve Mutsuzluk”, “Liderler ve Diğerleri”, “Başarı ve Başarısızlık”, “Ben ve Başkaları”, 

“Yaşam ve Ölüm”, “Zaman Çok ve Zaman Yok”, “Söz ve Sessizlik”, “Şiddet ve Şiddetsizlik”, 

“İnanmak ve Bilmek”, “Olmak ve Sahip Olmak”, “Makineler ve İnsanlar”, “Hatırlamak ve Unutmak”, 

“Anlaşmak ve Anlaşamamak”, “Şans ve Şanssızlık” ve “Kahkaha ve Gözyaşları” kitaplarında 

“Adalet” değeri ile ilişkili resme yer verilmediği tespit edilmiştir. 

“Dostluk” Değerine İlişkin Bulgular 

“Dostluk” değerine ilişkin, incelenen kitaplarda belirlenen bulgu ve yorumlar şu şekildedir: 

“Çıtır Çıtır Felsefe” serisinde “Dostluk” değeri ile ilişkili olarak “Liderler ve Diğerleri” ve 

“Ben ve Başkaları” kitaplarında 1 olmak üzere toplamda 2 resme yer verildiği; “Adalet ve Haksızlık”, 

“Gerçekten ve Yalancıktan”, “Güzellik ve Çirkinlik”, “Bildiklerimiz ve Bilmediklerimiz”, “Savaş ve 

Barış”, “İş ve Para”, “Özgür Olan ve Olmayan”, “Doğa ve Kirlilik”, “Mutluluk ve Mutsuzluk”, 

“Başarı ve Başarısızlık”, “Haklar ve Ödevler”, “Yaşam ve Ölüm”, “Zaman Çok ve Zaman Yok”, “Söz 

ve Sessizlik”, “Şiddet ve Şiddetsizlik”, “İnanmak ve Bilmek”, “Ahlaki Olan ve Olmayan”, “Olmak ve 

Sahip Olmak”, “Makineler ve İnsanlar”, “Hatırlamak ve Unutmak”, “Anlaşmak ve Anlaşamamak”, 

“Şans ve Şanssızlık” ve “Kahkaha ve Gözyaşları” kitaplarında “Dostluk” değeri ile ilişkili resme yer 

verilmediği belirlenmiştir. 

“Dürüstlük” Değerine İlişkin Bulgular 

“Dürüstlük” değerine ilişkin, incelenen kitaplarda belirlenen bulgu ve yorumlar şu şekildedir: 

“Çıtır Çıtır Felsefe” serisinde “Dürüstlük” değeri ile ilişkili olarak “Gerçekten ve Yalancıktan” 

kitabında 3 olmak üzere toplamda 3 resme yer verildiği; “Adalet ve Haksızlık”, “Güzellik ve 

Çirkinlik”, “Bildiklerimiz ve Bilmediklerimiz”, “Savaş ve Barış”, “İş ve Para”, “Özgür Olan ve 

Olmayan”, “Doğa ve Kirlilik”, “Mutluluk ve Mutsuzluk”, “Liderler ve Diğerleri”, “Başarı ve 

Başarısızlık”, “Haklar ve Ödevler”, “Ben ve Başkaları”,  “Yaşam ve Ölüm”, “Zaman Çok ve Zaman 

Yok”, “Söz ve Sessizlik”, “Şiddet ve Şiddetsizlik”, “İnanmak ve Bilmek”, “Ahlaki Olan ve Olmayan”, 

“Olmak ve Sahip Olmak”, “Makineler ve İnsanlar”, “Hatırlamak ve Unutmak”, “Anlaşmak ve 

Anlaşamamak”, “Şans ve Şanssızlık” ve “Kahkaha ve Gözyaşları” kitaplarında “Dürüstlük” değeri ile 

ilişkili resme yer verilmediği belirlenmiştir. 

“Öz denetim” Değerine İlişkin Bulgular 

“Öz denetim” değerine ilişkin, incelenen kitaplarda belirlenen bulgu ve yorumlar şu 

şekildedir: 
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“Çıtır Çıtır Felsefe” serisinde “Öz denetim” değeri ile ilişkili olarak “Liderler ve Diğerleri” 

kitabında 2, “Bildiklerimiz ve Bilmediklerimiz”, “Mutluluk ve Mutsuzluk”, “Zaman Çok ve Zaman 

Yok”, “İnanmak ve Bilmek”, “Olmak ve Sahip Olmak”, “Makineler ve İnsanlar”, “Anlaşmak ve 

Anlaşamamak”, “Şans ve Şanssızlık” ve “Kahkaha ve Gözyaşları” kitaplarında 1 olmak üzere 

toplamda 11 resme yer verildiği; “Adalet ve Haksızlık”, “Gerçekten ve Yalancıktan”, “Güzellik ve 

Çirkinlik”, “Savaş ve Barış”, “İş ve Para”, “Özgür Olan ve Olmayan”, “Doğa ve Kirlilik”, “Başarı ve 

Başarısızlık”, “Haklar ve Ödevler”, “Ben ve Başkaları”,  “Yaşam ve Ölüm”, “Söz ve Sessizlik”, 

“Şiddet ve Şiddetsizlik”, “Ahlaki Olan ve Olmayan” ve “Hatırlamak ve Unutmak” kitaplarında “Öz 

denetim” değeri ile ilişkili resme yer verilmediği belirlenmiştir. 

“Sabır” Değerine İlişkin Bulgular 

“Sabır” değerine ilişkin, incelenen kitaplarda belirlenen bulgu ve yorumlar şu şekildedir: 

 “Çıtır Çıtır Felsefe” serisinde “Sabır” değeri ile ilişkili olarak “Adalet ve Haksızlık”, 

“Gerçekten ve Yalancıktan”, “Bildiklerimiz ve Bilmediklerimiz”, “Başarı ve Başarısızlık” ve 

“İnanmak ve Bilmek” kitabında 1 olmak üzere toplamda 5 resme yer verildiği; “Güzellik ve 

Çirkinlik”, “Savaş ve Barış”, “İş ve Para”, “Özgür Olan ve Olmayan”, “Doğa ve Kirlilik”, “Mutluluk 

ve Mutsuzluk”, “Liderler ve Diğerleri”, “Haklar ve Ödevler”, “Ben ve Başkaları”,  “Yaşam ve Ölüm”, 

“Zaman Çok ve Zaman Yok”, “Söz ve Sessizlik”, “Şiddet ve Şiddetsizlik”, “Ahlaki Olan ve 

Olmayan”, “Olmak ve Sahip Olmak”, “Makineler ve İnsanlar”, “Hatırlamak ve Unutmak”, “Anlaşmak 

ve Anlaşamamak”, “Şans ve Şanssızlık” ve “Kahkaha ve Gözyaşları” kitaplarında “Sabır” değeri ile 

ilişkili resme yer verilmediği belirlenmiştir. 

“Saygı” Değerine İlişkin Bulgular 

“Saygı” değerine ilişkin, incelenen kitaplarda belirlenen bulgu ve yorumlar şu şekildedir: 

“Çıtır Çıtır Felsefe” serisinde “Saygı” değeri ile ilişkili olarak “Bildiklerimiz ve 

Bilmediklerimiz”, “Ben ve Başkaları”, “Söz ve Sessizlik”, “Hatırlamak ve Unutmak” ve “Anlaşmak 

ve Anlaşamamak” kitabında 1 olmak üzere toplamda 5 resme yer verildiği; “Adalet ve Haksızlık”, 

“Gerçekten ve Yalancıktan”, “Savaş ve Barış”, “İş ve Para”, “Özgür Olan ve Olmayan”, “Doğa ve 

Kirlilik”, “Mutluluk ve Mutsuzluk”, “Liderler ve Diğerleri”, “Başarı ve Başarısızlık”, “Haklar ve 

Ödevler”, “Yaşam ve Ölüm”, “Zaman Çok ve Zaman Yok”, “Şiddet ve Şiddetsizlik”, “İnanmak ve 

Bilmek”, “Ahlaki Olan ve Olmayan”, “Olmak ve Sahip Olmak”, “Makineler ve İnsanlar”, “Şans ve 

Şanssızlık” ve “Kahkaha ve Gözyaşları” kitaplarında “Saygı” değeri ile ilişkili resme yer verilmediği 

belirlenmiştir. 

“Sevgi” Değerine İlişkin Bulgular 

“Sevgi” değerine ilişkin, incelenen kitaplarda belirlenen bulgu ve yorumlar şu şekildedir: 

 “Çıtır Çıtır Felsefe” serisinde “Sevgi” değeri ile ilişkili olarak “Güzellik ve Çirkinlik”, 

“Bildiklerimiz ve Bilmediklerimiz”, “Özgür Olan ve Olmayan”, “Başarı ve Başarısızlık” ve “Söz ve 

Sessizlik” kitabında 2, “Gerçekten ve Yalancıktan”, “Doğa ve Kirlilik”, “Ben ve Başkaları”,  “Yaşam 

ve Ölüm”, “Zaman Çok ve Zaman Yok”, “Şiddet ve Şiddetsizlik”, “İnanmak ve Bilmek”, “Olmak ve 

Sahip Olmak”, “Makineler ve İnsanlar”, “Şans ve Şanssızlık” ve “Kahkaha ve Gözyaşlarında” 

kitabında 1 olmak üzere toplamda 21 resme yer verildiği; “Adalet ve Haksızlık”, “Savaş ve Barış”, “İş 

ve Para”, “Mutluluk ve Mutsuzluk”, “Liderler ve Diğerleri”, “Haklar ve Ödevler”, “Ahlaki Olan ve 

Olmayan”, “Hatırlamak ve Unutmak” ve “Anlaşmak ve Anlaşamamak” kitaplarında “Sevgi” değeri ile 

ilişkili resme yer verilmediği belirlenmiştir. 

“Sorumluluk” Değerine İlişkin Bulgular 

“Sorumluluk” değerine ilişkin, incelenen kitaplarda belirlenen bulgu ve yorumlar şu 

şekildedir: 

“Çıtır Çıtır Felsefe” serisinde “Sorumluluk” değeri ile ilişkili olarak “Savaş ve Barış”, “İş ve 

Para” ve “Hatırlamak ve Unutmak” kitabında 3; “Doğa ve Kirlilik”, “Başarı ve Başarısızlık” ve 

“Haklar ve Ödevler” kitabında 2; “Adalet ve Haksızlık”, “Özgür Olan ve Olmayan”, “Mutluluk ve 

Mutsuzluk”, “Zaman Çok ve Zaman Yok”, “Söz ve Sessizlik”, “Olmak ve Sahip Olmak” ve “Kahkaha 
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ve Gözyaşları” kitabında 1 olmak üzere toplamda 22 resme yer verildiği; “Gerçekten ve Yalancıktan”, 

“Güzellik ve Çirkinlik”, “Bildiklerimiz ve Bilmediklerimiz”, “Liderler ve Diğerleri”, “Ben ve 

Başkaları”, “Yaşam ve Ölüm”, “Şiddet ve Şiddetsizlik”, “İnanmak ve Bilmek”, “Ahlaki Olan ve 

Olmayan”, Makineler ve İnsanlar”, “Anlaşmak ve Anlaşamamak” ve “Şans ve Şanssızlık” kitaplarında 

“Sorumluluk” değeri ile ilişkili resme yer verilmediği belirlenmiştir. 

“Vatanseverlik” Değerine İlişkin Bulgular 

“Vatanseverlik” değerine ilişkin, incelenen kitaplarda belirlenen bulgu ve yorumlar şu 

şekildedir: 

 “Çıtır Çıtır Felsefe” serisinde “Vatanseverlik” değeri ile ilişkili olarak “Savaş ve Barış” ve “İş 

ve Para” kitabında 2 olmak üzere toplamda 4 resme yer verildiği; “Adalet ve Haksızlık”, “Gerçekten 

ve Yalancıktan”, “Güzellik ve Çirkinlik”, “Bildiklerimiz ve Bilmediklerimiz”, “Özgür Olan ve 

Olmayan”, “Doğa ve Kirlilik”, “Mutluluk ve Mutsuzluk”, “Liderler ve Diğerleri”, “Başarı ve 

Başarısızlık”, “Haklar ve Ödevler”, “Ben ve Başkaları”,  “Yaşam ve Ölüm”, “Zaman Çok ve Zaman 

Yok”, “Söz ve Sessizlik”, “Şiddet ve Şiddetsizlik”, “İnanmak ve Bilmek”, “Ahlaki Olan ve Olmayan”, 

“Olmak ve Sahip Olmak”, “Makineler ve İnsanlar”, “Hatırlamak ve Unutmak”, “Anlaşmak ve 

Anlaşamamak”, “Şans ve Şanssızlık” ve “Kahkaha ve Gözyaşları” kitaplarında “Vatanseverlik” değeri 

ile ilişkili resme yer verilmediği belirlenmiştir. 

“Yardımseverlik” Değerine İlişkin Bulgular 

“Yardımseverlik” değerine ilişkin, incelenen kitaplarda belirlenen bulgu ve yorumlar şu 

şekildedir: 

 “Çıtır Çıtır Felsefe” serisinde “Yardımseverlik” değeri ile ilişkili olarak “Doğa ve Kirlilik”, 

“Başarı ve Başarısızlık”, “Haklar ve Ödevler” ve “Hatırlamak ve Unutmak” kitabında 1 olmak üzere 

toplamda 4 resme yer verildiği; “Adalet ve Haksızlık”, “Gerçekten ve Yalancıktan”, “Güzellik ve 

Çirkinlik”, “Bildiklerimiz ve Bilmediklerimiz”, “Savaş ve Barış”, “İş ve Para”, “Özgür Olan ve 

Olmayan”, “Mutluluk ve Mutsuzluk”, “Liderler ve Diğerleri”, “Ben ve Başkaları”,  “Yaşam ve Ölüm”, 

“Zaman Çok ve Zaman Yok”, “Söz ve Sessizlik”, “Şiddet ve Şiddetsizlik”, “İnanmak ve Bilmek”, 

“Ahlaki Olan ve Olmayan”, “Olmak ve Sahip Olmak”, “Makineler ve İnsanlar”, “Anlaşmak ve 

Anlaşamamak”, “Şans ve Şanssızlık” ve “Kahkaha ve Gözyaşları” kitaplarında “Yardımseverlik” 

değeri ile ilişkili resme yer verilmediği belirlenmiştir. 

Bütün bunlarla birlikte “Çıtır Çıtır Felsefe” kitap serisinin bazı kitaplarındaki resimlerde 

olumsuz içeriklere dair görsellere yer verildiği de tespit edilmiştir.  

SONUÇ VE ÖNERİLER 

 Araştırmanın sonuçlarına göre; 

Durmaz ve Yorulmaz (2022) ve Çelikten (2019) yaptıkları çalışmaları sonucunda kitaplarda en 

az yer verilen değerlerin “Adalet” ve “Tutumluluk” olduğunu belirlemişlerdir. Çocuk kitaplarında 

“Adalet” ve “Tutumluluk” değeri içeren resim ve metinlere daha fazla yer verilmesi gerektiği 

sonucuna ulaşmışlardır. 

 Kasap (2019), Dilek (2017) ve Gönen, Katrancı, Uygun ve Uçuş (2011) resimli çocuk 

kitaplarının çocuklara değer kazandırmada önemli bir rol oynadığı, bu kitapların çocukların 

yaratıcılıklarını desteklediği için çocuk kitaplarında resimlere sıkça yer verilmesi ve resimlerle 

metinlerle ilişkili olması gerektiği konusunda ortak sonuca varmışlardır. 

Kazancı Gül (2018) ve Dirican ve Dağlıoğlu (2014) yapmış oldukları çalışmada resimli çocuk 

kitaplarındaki resimlerde en çok yer verilen değerin “Sevgi” olduğu neticesine ulaşmışlardır. Bununla 

birlikte resimli çocuk kitaplarında “Sorumluluk” değerinin daha çok yer alması gerektiğini 

belirtmişlerdir. 

Yapılan bu araştırma sonuçlarına göre;  

“Çıtır Çıtır Felsefe” serisindeki kitaplarında yer alan resimlerin, ilişkili olduğu kök değerlere 

göre dağılımına bakıldığında; kitaplardaki resimlerde en çok yer verilen değerlerin “Sorumluluk”(22) 
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ve “Sevgi”(21); en az yer verilen değerlerin “Dostluk”(2) ve “Dürüstlük”(3) olduğu belirlenmiştir. 

Bununla birlikte “Çıtır Çıtır Felsefe” serisinde kök değer içeren resim sayısının toplamda 82 olduğu 

tespit edilmiştir.  

Ayrıca kök değerlerden; 

 “Adalet” değeri içeren resimlerin en fazla yer aldığı kitabın “Adalet ve Haksızlık”(3),  

“Dostluk” değeri içeren resimlerin en fazla yer aldığı kitapların “Liderler ve Diğerleri”(1) ve 

“Ben ve Başkaları”(1), 

“Dürüstlük” değeri içeren resimlerin en fazla yer aldığı kitabın “Gerçekten ve 

Yalancıktan”(3), 

“Öz denetim” değeri içeren resimlerin en fazla yer aldığı kitabın “Liderler ve Diğerleri”(2) 

“Sabır” değeri içeren resimlerin en fazla yer aldığı kitapların “Adalet ve Haksızlık”(1), 

“Gerçekten ve Yalancıktan”(1), “Bildiklerimiz ve Bilmediklerimiz”(1), “Başarı ve Başarısızlık”(1) ve 

“İnanmak ve Bilmek”(1), 

“Saygı” değeri içeren resimlerin en fazla yer aldığı kitapların “Bildiklerimiz ve 

Bilmediklerimiz”(1), “Ben ve Başkaları”(1), “Söz ve Sessizlik”(1), “Hatırlamak ve Unutmak”(1) ve 

“Anlaşmak ve Anlaşamamak”(1), 

“Sevgi” değeri içeren resimlerin en fazla yer aldığı kitapların “Güzellik ve Çirkinlik”(2), 

“Bildiklerimiz ve Bilmediklerimiz”(2), “Özgür Olan ve Olmayan”(2),  “Başarı ve Başarısızlık”(2) ve 

“Söz ve Sessizlik”(2), 

“Sorumluluk” değeri içeren resimlerin en fazla yer aldığı kitapların “Savaş ve Barış”(3), “İş 

ve Para”(3) ve “Hatırlamak ve Unutmak”(3), 

“Vatanseverlik” değeri içeren resimlerin en fazla yer aldığı kitapların “Savaş ve Barış”(2) ve 

“İş ve Para”(2), 

“Yardımseverlik” değeri içeren resimlerin en fazla yer aldığı kitapların “Doğa ve 

Kirlilik”(1), “Başarı ve Başarısızlık”(1), “Haklar ve Ödevler”(1) ve “Hatırlamak ve Unutmak”(1) 

kitapları olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

 Araştırma sonuçlarına göre şu önerilerde bulunulabilir: 

Çocukların bilişsel, duyuşsal ve sosyal gelişimlerine katkı sağlayacağı düşünüldüğünde, çocuk 

kitaplarında değer içeren resimlere daha fazla yer verilebilir. 

Milli Eğitim Bakanlığı öğretim programında yer alan kök değerlerin okullarda çocuklara 

kazandırılmasında “Çıtır Çıtır Felsefe” kitap serisindeki değer içeren resimlerden faydalanılabilir. 

Farklı türdeki resimli çocuk kitaplarındaki kök değerler de araştırılarak incelenip 

karşılaştırmalı çalışmalarla ele alınabilir. 
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İlgili çalışmada, öncelikle eleştiri kavramı üzerine bir sorgulama gerçekleştirilmiş ve çeşitli 

araştırmacıların, eleştirinin tanımlanmasına ilişkin açıklamalarına yer verilmiştir. Araştırmada, 

Feldman’ın sanat eleştirisi yöntemi betimlenmiş ve bu yöntemde bulunan betimleme, çözümleme, 

yorum ve yargı basamakları açıklanmıştır. Feldman’ın önerdiği bu basamaklarda, eseri çözümlemeye 

yardımcı olacak sorular sorulur ve öğrenciler bu sorularla yapıtı sorgularlar. Öğrencilerin dikkat 

gelişimlerine katkıda bulunmak için burada yer alan sorulara karşılık derinlemesine cevapların 

aranması gerekmektedir.  

Bu araştırma; öğrencilerin dikkatlerini geliştirme ve ayrıntıya dikkatlerini çekme amacıyla, 

Feldman’ın sanat eleştirisi yöntemini nasıl kullanacaklarına yönelik bir örnek sunmayı 

amaçlamaktadır.  

Sanat eleştirisi yönteminin en temel amaçlarından biri öğrencinin eleştirel bakış açısının ve estetik 

algısının geliştirilmesidir.  Sanat eleştirisi yöntemiyle geliştirilmesi amaçlanan eleştirel bakış açısı ve 

estetik algı, öncelikle öğrencinin bir yapıtı ne denli dikkatle incelediğine bağlıdır. Öğrencinin 

dikkatinin geliştirilmesi için sanat eleştirisi yönteminde bulunan betimleme, çözümleme, yorum ve 

yargı aşamalarının derinlemesine uygulanması gerekir. Betimleme ve çözümleme basamaklarında; 

temel tasarım ilke ve elemanlarının tespit edilmesi, yapıttaki kompozisyonun incelenmesi ve 

eleştiricinin bir kâşif rolünü benimseyerek bütün ipuçlarını değerlendirmesinin, öğrencide dikkat 

gelişimini arttıracağı beklenmektedir. Yorum ve yargı basamaklarında ise, öğrencinin önceki 

bilgilerden yola çıkarak yapıt hakkında bir yoruma ve yapıtın değerine ilişkin bir yargıya varması, 

öğrencinin betimleme ve çözümleme basamaklarında dikkat ettikleri temel bileşenleri analiz etmesine 

bağlı olarak gelişir. Bu nedenle sanat eleştirisi yöntemi, dikkat eksikliği yaşayan bireyler için dikkat 

gelişimine katkıda bulunmayı amaçlayarak uygulanabilir.  

Sanat eleştirisi yöntemi, aktif bir araştırma niteliğine sahip olmasından kaynaklı olarak öğrencileri 

pasif eğitim sisteminden uzaklaştırır. Öğrencilerin bir yapıtın eleştirilmesinde aktif rol alması, 

öğrencilere; kendi yorum ve yargılarının önemli olduğunun kanısını güçlendirir. Dolayısıyla öğrencide 

öz farkındalık ve öz saygı kavramlarının geliştirilmesine yardımcı olur. 

  Bu çalışma, betimsel tarama modeline göre tasarlanmıştır. Çalışmanın sonunda Edward 

Hooper’ın “Room in New York” adlı eseri Feldman’ın sanat eleştirisi yöntemi kullanılarak analiz 

edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Dikkat Geliştirme, Eleştiri, Sanat Eleştirisi, Sanat Eğitimi 
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In the related study, first of all, an examination was made on the concept of criticism and various 

researchers' explanations on the definition of criticism were given. In the research, Feldman's art 

criticism method is described and the steps of description, analysis, interpretation and judgment in this 

method are explained. In these steps suggested by Feldman, questions that will lead to analyze the 

work are asked. Students question the work through these questions. In order to contribute to the 

attention enhancement of the students, it is necessary to seek in-depth answers to these questions. 

This research; It is aimed to provide an example of how to use Feldman's art criticism method in order 

to enhance students' attention and draw their attention to details. 

One of the most basic purposes of the art criticism method is to develop the student's critical 

perspective and aesthetic perception. The critical point of view and aesthetic perception, which is 

aimed to be developed with the method of art criticism, primarily depends on how carefully the 

student examines a work. In order to enhance the students’ attention, the stages of description, 

analysis, interpretation and judgment in the art criticism method should be carried out in depth. In the 

description and analysis steps; It is expected that determining the basic design principles and elements, 

examining the composition in the work, and evaluating all the clues by pretending the critic like an 

explorer will increase the enhancement of attention in the students. In the interpretation and judgment 

stages, the students’ making a judgment about the work and its value is based on previous information 

develops depending on the students’ analysis of the basic components that they paid attention to in the 

description and analysis stages. For this reason, the art criticism method can be applied by aiming to 

contribute to the enhancement of attention for individuals suffering attention deficit. 

Art criticism method takes students away from the passive education system due to its active research 

nature. Students taking an active role in the criticism of a work strengthens the belief that their own 

comments and judgments are important. Therefore, it helps to develop the concepts of self-awareness 

and self-esteem in the student. 

This study was designed according to the descriptive survey model. At the end of the study, Edward 

Hooper's "Room in New York" was analyzed using Feldman's art criticism method. 

Keywords: Attention Enhancement, Criticism, Art Criticism, Art Education 

 

1. GİRİŞ  

Eleştirinin tarihsel gelişim süreciyle ilgili olarak Moran, (2002) “Eleştiri ismini verebildiğimiz 

yazıların kısmen Rönesans’ta başladığını söyleyebilirsek de tek tek eserlerin, yazarların, şu ya da bu 

açıdan incelenmesine ilk kez 17. yüzyıl eleştiricileri girişmiştir demek doğru olur” diye ifade 

etmektedir. Ancak eleştiri, bir yazınsal tür ve uğraş olarak 18. yüzyılda Almanya’da doğar. Guy 

Michaud'a göre, "İlk kez Lessing, yazını eleştiri üzerine oturtur, eleştiriyi de felsefe üzerine; kalemiyle 

yaşar ve yaşamını eleştiri uğraşına adar; ilk kez onun eleştirisi yapıtların özenli bir incelemesine 

dayanır" (Yücel, 2012). 

Eleştiri, birçok alanın merkezinde yer edinmiş ve yer edindiği alanlar içerisinde gitgide büyük önem 

taşıyan bir alan haline dönüşmüştür. Özellikle de sanat alanlarında, sanat yapıtlarını anlamlandırma ve 

inceleme sürecinde sıkça başvurulun bir yöntem olarak gelişmiştir. Sanat yapıtına yaklaşım 

biçimlerinin öz niteliğini belirleyen durumun “eleştiri” olduğunu belirtmek mümkündür. Çünkü sanat 

yapıtına yaklaşım biçimlerinde asıl önemli olan nokta, bir yapıtın nasıl yorumlandığı ve hangi yollarla 

eleştirildiğidir. Bu nedenle eleştiri kavramının öz niteliğinin geniş ve kapsayıcı özellikler taşıması 

gerekir. Ancak eleştirinin geniş ve kapsamlı öz niteliği nedeniyle, alanyazında üzerine anlaşma 

sağlanmış ortak bir tanımlamanın olmadığı görülmüştür. Her ne kadar üzerine anlaşma sağlanmış 

ortak bir tanımlama olmasa da yapılmış olan tanımlamalarda en sık tekrar eden sözcükler eleştirinin 

anlam sınırlarını belirlemede yardımcı olur. Özçelebi (2006) çalışmasında, “Eleştiri nedir? Eleştirmen 

kimdir? türünden sorular soran, sorulan bu sorulara yanıtlar arayan bilim insanı, eleştirmen, şair ve 

yazarlar ortak bir eleştiri ve eleştirmen tanımı yapmazlar. Ortak bir tanım yapılamaz ama yapılan 

tanımlamalarda incelemek, ölçmek, biçmek, çözümlemek, değerlendirmek, yargılamak gibi ortak 

sözcüklerle karşılaşılır” (Özçelebi, 2006, s.11). Eleştirmenler ve araştırmacılar tarafından eleştiriyle 

ilgili farklı tanımlamalar yapılmıştır ve bu tanımlamaların bazılarına aşağıda yer verilmiştir. 
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Cevat Akgönül’e göre eleştiri, “Kötülemek, yere vurmak aşağılamak değil değer biçmek, tartmak ve 

kıyaslamak”tır (Akgönül, 1952). Fillox ise eleştiriyi “Edebi eleştirinin bir tanımını yapmak onun 

edindiği amaçları ve kullandığı yöntemleri önceden belirtmek demek olurdu. Dolayısıyla bu başlangıç 

için, edebi eleştirinin eski ve çağdaş eser yaratıcılarını aydınlatmak, açıklamak ve onlara değer biçmek 

için incelemek olduğunu söylemekle yetinelim” diye açıklar (Carlaui, Fillox, 1985, akt. Karabulut, 

2004). 

Yapılan bu tanımlamalar doğrultusunda eleştirinin, özellikle de sanat alanlarında bir yapıta ilişkin 

değer biçme, anlamlama, değerlendirme, irdeleme, ölçme süreci olduğunu belirtmek mümkündür. 

Eleştiri dendiğinde, genellikle olumsuz bir yargılama anlaşılması toplumda yer edinmiş bir anlayıştır. 

Hatta, Yücel çalışmasında, “…eleştiri sözcüğü de eleştirmen sözcüğü de iyi şeyler çağrıştırmaz 

genellikle; eleştiri günlük dildeki kullanımlarının en az yüzde doksan beşinde "yergi" anlamına gelir. 

İster bireysel alanda konuşalım ister toplumsal alanda, bir kişiyi ya da bir kurumu eleştirmek öncelikle 

bu kişinin ya da bu kurumun kusurlarını, yetersizliklerini sayıp dökmektir” diye ifade eder (Yücel, 

2012). Ancak eleştiri her şeyden önce belli ilkeler, kodlar, semboller ve biçimsel öğelerin okunmasına 

bağlıdır. Bu okumalar sayesinde eleştiri yapan kişi, yapıta ilişkin belli yorumlamalara ve yargılamalara 

ulaşır. Eleştiri, toplumda yer edinmiş olumsuz yargılama anlayışından ziyade, bir yapıta ilişkin belirli 

temellere dayanılarak yapılan yorumlama ve yargılama süreçleriyle bir yapıtı anlamlandırmayı, yapıta 

değer biçmeyi, yapıtın konumunu belirlemeyi amaçlar. Eleştirinin yargılaması her şeyden önce bir 

anlamlandırma, bir açıklama ve değerlendirme çabasıdır; bu nedenle, çabanın genellikle hem okuma 

hem de yazma edimini içerdiği göz önüne alınınca, eleştiri, çok daha yalın ve yansız şekilde, “bir 

okuma deneyiminin aktarılması” biçiminde de tanımlanabilir (Yücel, 2012). O halde eleştirinin, 

kişinin deneyimlerinden, dünyaya bakış açısından, kültürel ve gündelik yaşantısından etkilendiğini 

belirtmek mümkündür. Her okurun, okuma deneyimlerinin farklı olmasından kaynaklı olarak her 

eleştiri farklı bir bakış açısı etrafında üretilmiş olabilir. “Sözgelimi yazınsal, hatta ölçülü, uyaklı 

dizelerle kurulmuş, öfkeli ya da sevecen, içli ya da coşkulu bir söylem de olabilir, soyut terimlerle 

örülmüş, soğuk bir bilimsel söylem de; söylem öznesinin kişisel izlenimlerinin duygusal bir 

öyküleyimi de olabilir, birtakım tarihsel, toplumbilimsel, ruhbilimsel ve/ya da dilbilimsel verilere 

dayalı, nesnel bir çözümleme de; kısacık bir tanıtma yazısı da olabilir, yüzlerce sayfalık bir çalışma 

da” (Yücel, 2012).  

2. SANAT EĞİTİMİNDE SANAT ELEŞTİRİSİ  

Cömert’e (1981) göre, “sanat yapıtı temelinde bilgi, tarz ve dönemin özellikleri dikkate alınarak 

yapılan yorumlama genel geçer bir hale gelmeye başladığında, gerçek anlamda adı sanat eleştirisi 

olmuştur. Sanat eleştirisinin en önemli gayesinin anlamlandırma olduğunu belirtmek mümkündür. 

Mittler’e (1994) göre sanat eleştirisi, sanat yapıtından anlam çıkartma ve ondan haz alma süreci olarak 

tanımlanmaktadır (Mittler, 1994; Akt.Tuna, 2011). 

Bir sanatçının bir yapıtı oluşturma ya da yaratma sürecinde yer alan kuşkusuz birçok etken vardır. Bu 

etkenlerin en bilinenleri ise, yapıtın yaratılma sürecindeki yaşanan tarihsel olaylar, sanatçının dünyaya 

bakış açısı ve dünyayı algılama biçimi, toplumsal gelişmeler, kültürel etkinlikler olduğu söylenebilir.  

Bu bağlamda Gökay (1998) çalışmasında şunları ifade eder: 

“Sanat eleştirisinde sanat eseri hakkında temel sorular sorularak sanat eserinde ne olduğu, ne 

anlama geldiği, değerinin ne olduğu araştırılır. Sanat eleştirisi aslında sanat tarihi, felsefe, 

estetik, edebiyat, kültür tarihi, antropoloji, ve dilbilgisinden edinilen bilgi ve becerilerin 

tamamından oluşmuştur. Bir anlamda sanat eleştirisi; sanat tarihi, estetik ve sanat uygulamalı 

çalışmalardan çıkarılmaktadır ama sonuçta bu disiplinleri bilgilendiricidir.”  

Gerçekten de sanat eleştirisi, bir yapıta ilişkin bütüncül bir değerlendirme fırsatı sunarken aynı 

zamanda izleyiciye ya da eleştiriciye yapıtın dönemiyle ve sanatçısıyla ilgili zengin bilgiler verir.  

Eleştirmen, sanat eserinin sosyal, ekonomik, toplumsal, tarihsel özelliklerini eseri inceleyip analiz 

ederken sanatçının kullandığı malzeme, renk ve doku ile de sanatçının içinde bulunduğu ruh halini 

anlamlandırmaya çalışır (Aydoğan, 2010). Bir yapıtın biçimsel öğeleri ve yapıtta kullanılan 

malzemeler o yapıtın okunmasına olanak verir. Bu okuma sürecinin kendisi bir yapıtı anlamlandırmayı 

amaç edindiği için eleştirel bir bakış açısı gerektirir. “Sanat ürünü yaratılıp kullanılmaya başlandığı, 

yani sanatçı-tüketici (okur, seyirci, dinleyici vb.) ilişkisi kurulduğu andan itibaren, eleştiri doğal olarak 
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vardır zaten. Yaratma ve yaratılanı tüketme eylemleri başlı başına eleştirel bir tutumdur” (Cömert, 

1981).  

Sanat eleştirisi yapılması aşamasında eleştirel tutumun öznelliğinden kaynaklanan yanılgılar ortaya 

çıkabilmektedir. Bu nedende sanat eleştirisinin bilimsel bir eleştiri niteliği taşıması gerektiği 

araştırmacılar tarafından kabul edilen bir gerçekliktir. Bilimsel eleştiri süreciyle ilgili Yetkin (1980) 

şunları ifade etmektedir; 

…bilimsel eleştirinin ilk koşulu, eleştirmenin peşin yargılardan arınarak, incelediği sanat 

eserinin kuruluşu, bu kuruluşu yöneten sanatçının yönelimi, bu sanatçı romancı ise, 

kahramanların sorunlarıyla yaşatma gücü, olayları örgütleme üstünlüğü ve özellikle üslubu 

üzerinde durmaktır. Bütün bu işlemlerde eleştirmenin hareket noktası, incelediği eserin 

kendisinde uyandırdığı heyecandır. Ama tamamıyla öznel olan bu heyecan, bilimsel yöntemle 

incelenirse, en az yanılgı ile bizi esere yaklaştırabilir. 

Bilimsel araştırmayla bir yapıtın sistematik ve belirlenmiş temeller kapsamında incelenip 

yorumlanması eleştiriciyi öznel yanılgılardan uzaklaştırabilir. Bu bağlamda sanat eleştirisi öğretimi 

araştırmacılar tarafından belirli temellere indirgenmiştir. Feldman (1970), “sanat eleştirisi davranışının 

belli bir sistem içerisinde ele alındığı zaman öğretilebileceğini” savunmaktadır (Akt. Karabulut, 2004).  

Ancak öğrenciler bir yapıtı eleştirmeden önce o yapıtı gerçek anlamda görebilmeleri gerekir. Etkin, 

sanat eğitiminden yararlanan öğrenciler için şunları ifade eder: 

Sanat eğitiminden yararlanan bireylere verilmesi gereken ilk şey sanat yapıtını görmesini 

öğretmektir. Alışılagelmiş klişe yorumlar öğrenci ve eser arasına giren ilk engeldir. Öğrencilere 

sanat eserinin görülenlerin bir tekrarı değil onlarla kurulan yeni bir yapı olduğu gerçeğini türlü 

örnekleriyle göstermek, yapılacak ilk iştir (Etkin, 2019). 

Öğrencilerin bir yapıtı eleştirmeleri için o yapıta ilişkin belirlenmiş sorulara cevap vermeleri gerekir. 

Ancak öğrencilerin bu sorulara cevap verebilmeleri için söz konusu yapıta bakarken gerçek anlamda 

yapıtı görmelerini sağlamak önemlidir. Feldman (1968)’e göre sanat eğitimcisi, öğrencilere bilgi 

aktarması yaparken betimler, analiz eder, yorumlar ve sanat eserinin değerini belirler (Akt. Gökay, 

1998). “Feldman (1970) bu konuyla ilgili sanat eleştirisinin ilk evrelerini geliştirmiş ve onun öğrencisi 

olan Gene Mittler (1986)’da bunu “bakmayı öğrenmek”, “öğrenmek için bakmak” diye adlandırılan 

bir dizi soruyla geliştirilmiştir (Kırışoğlu, Stokrocki, 1997, Akt. Karabulut, 2004). Sanat eleştirisinde 

yer alan basamaklar dört evreden meydana gelmektedir. Bu evreler; betimleme (tanımlama), 

çözümleme (analiz), yorum ve yargı (karar) aşamalarından oluşmaktadır. Ancak Kırışoğlu (2002) 

çalışmasında kimi araştırmacıların bu evreleri duyusal, biçimsel, tematik ve teknik sıralamasına bağlı 

kalarak açıkladığını ifade eder (Karabulut, Karakuzu, Konca, 2008). Ancak bu iki metodun içerik 

olarak birbirine yakın olduğu söylenebilir. Her iki yöntem karşılaştırıldığında, bölümler içinde yer alan 

çok fazla değişikliğin olmadığı görülür (Karabulut, Karakuzu, Konca, 2008). 

2.1. Betimleme 

Betimleme basamağı sanat eserinde bulunan tüm imgelerin ve konunun tanımlaması yapılarak eserin 

üzerindeki renk, doku, biçim öğelerinin ortaya çıkarılması ve eser üzerine keşif yapılmasıdır (Boydaş, 

2007). Betimleme basamağında öğrenci, bir sanat dedektifi gibi kanıt ve ipuçlarını toplamalıdır 

(Mitler, 1994, Chapman, 1992; Akt. Tuna, 2011).  

      Kırışoğlu’na (2002) göre; 

Betimleme basamağında sanatın kendine özgü diline gerek vardır. Renk, çizgi, doku ve form gibi 

elemanların resimdeki dağılımları yoğunluk dereceleri ile özellikleri bu dille açıklanır. Sanatın özel 

dilinin yanında kimi betimleme sözcükleri sıfat olarak kullanılır. Bunlar; akıcı, kitlesel, ince, zengin, 

zarif, coşkun, engin, hareketli… gibi sözcüklerdir. Bu sıfatlarla birlikte yapıtın gerçekleri yanında 

niteliksel durumlarına da girilir. Örneğin, “insanlar rahat, sakin ama uyanık görülmektedirler 

(Karabulut,2004). 
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2.2. Çözümleme 

Çözümleme basamağında, yapıtın kompozisyonun analiz edildiği, yapıtta yer alan sanatın ilke ve 

elemanlarının eser içinde nasıl tasarlanmış olduğu, betimleme basamağında ortaya çıkarılmış 

renklerin, dokuların, biçimlerin birbiriyle nasıl bir ilişki içerisinde olduğu açığa çıkarılır. 

Kırışoğlu (2002) ise çözümleme basamağıyla ilgili şunları ifade etmektedir: 

“Çözümleme betimlemenin bir devamı gibi eleştiride yer alır. Burada renk, çizgi, form, doku… 

gibi biçimsel elemanların birbiriyle ilişkisi gözlemlenir. Bu elemanların hangi estetik ilkelere 

göre düzenlenmiş oldukları araştırılır. Bu konuda görüş bildirilir. Bunlar: tekrarlar ve ritim, 

denge, hareketin yönü, çeşitlilik ve renk uyumu… vb. gibi durumlarla ilgili görüşlerdir.” 

2.3. Yorum 

Yorum aşaması, betimleme ve çözümleme basamağında ortaya çıkarılan bütün bilgilerin birbiriyle 

olan ilişkisinden yola çıkılarak, yapıtın oluşturulduğu dönemde yaşanan gelişmelerin incelemesi 

yapılarak, sanatçının duyusal ve psikolojik süreçlerinin esere nasıl yansıtıldığı tespit edilerek, 

eleştiricinin özgün bir yoruma varmasıdır. 

Yorum basamağıyla ilgili Boydaş (2002) çalışmasında: 

Sanatçı bize ne ifade etmek istiyor sorusuna cevap aranmalıdır. Bu aşamada yapıtın anlamını 

veya psikolojik ortamını açıklamaya çalışarak tahminde bulunulur. Yorum aşaması eleştirinin 

en zor aşaması olmasının yanında en zevkli ve en tatmin edici aşamasıdır aynı zamanda. Her 

şeyden önce öğrencinin özel hissettirilmesi gerekiyor. Çünkü yorum basamağı öznel bir süreçtir. 

Bu aşamada öğrenciye başkasından farklı bir yorum yapmasından korkmaması gerektiği 

aşılanmalıdır. Her yorum özneye ait olmasıyla değer kazanan kendi evreni içerisinde kişiden 

kişiye farklılık yaratması hedeflenen bir yapı üzerine kurulmalıdır. Fakat yorumlama basamağı 

daha önceki iki basamaktan toplanan verilere dayandırılarak yapılması gerekmektedir. Yorumlar 

duyguya, duygular da yapıtta bulunan ipuçlarına göre hareket etmelidir, diye açıklamaktadır. 

2.4. Yargı 

Yargı aşaması; sanat yapıtı hakkında betimleme, çözümleme, analiz ve yorum aşamalarında elde 

edilen tüm verilerin birleştirilerek eleştirmenin kendi yorumunu da katarak durumu sonuca 

ulaştırmasıdır. Bu şekilde incelenen sanat eseri hakkında karara varılabilir (İnce, 2007, Akt. Gökay, 

1998).  

3. SANAT ELEŞTİRİSİ ÖĞRETİMİNİN DİKKAT GELİŞTİRMEYE ETKİSİ (ANA 

ÇALIŞMA TEMASI) 

Günümüzde yaygın kabul gören tüm öğrenme modelleri öğrenmeyi başlatan mekanizmanın dikkat 

olduğunu kabul etmektedir (Öztürk, 1999). Öğrenme sürecinin etkin bir şekilde gerçekleşmesi, sadece 

eğitimcilerin yeterlilik ve donanımlarına bağlı değildir. Öğrencilerin dikkat düzeyi, öğrenmenin 

gerçekleşmesi için en önemli unsurlardan biridir. 

Dikkat; en temel tanımıyla, “duygularla düşünceleri bir şey üzerinde toplama, uyanıklılık” (Türk Dil 

Kurumu, Tarihsiz) olarak ifade edilmektedir. Dikkat, herhangi bir şeyin öğrenilmesi ve kavranması 

için beynin çevresindeki uyarıcıları dışlayarak tek bir noktaya odaklanması ve yoğunlaşması olarak 

tanımlanabilir. William James’e göre “Herkes dikkatin ne olduğunu bilir. Dikkat aynı anda mümkün 

olan objeler ya da düşünce ırmakları gibi görünenler arasından bir tanesini açık seçik ve canlı bir 

şekilde beynin sahiplenmesidir. Diğer bir deyişle, bazı uyaranlarla ilgilenebilmek için, diğer 

uyarıcılardan kendini uzak tutmak, geri çekmektir. Odaklanma ve bilinç konsantrasyonu, dikkatin 

temelini oluşturur” (James, 1890; akt. Karaduman, 2004, s.10). Dikkat, beyinde gerçekleşen fiziksel 

bir işlem olarak görülebilir. Dikkat çevrede varolan birçok uyarandan sadece o anki ihtiyaçlar ve 

amaçlar doğrultusunda seçilmiş uyaranlarla ilgilenmeyi sağlayan bir sinir sistemi işlevidir (Kolb ve 

Winshaw, 1996; akt. Yaycı, 2007). Dikkat etmenin temelinde seçme işlemi olduğu görülmektedir. 

Seçme işlemi ise bireyin ilgi ve ihtiyaçlarına göre şekillenmektedir. Ratey’e göre dikkat, sadece 

uyarıcıları fark etmenin ötesinde bir işlemdir. Bununla birlikte, algıları filtreleme, farklı algıları 
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kıyaslama ve bu algılara duygusal anlam verme gibi süreçleri de kapsar. (Ratey, 2001; akt. Yaycı, 

2007, s.10). 

Anderson’a göre dikkat süreci üç temel çerçevede incelenebilir: 

• Genel uyarılmışlık hâli: Çevreye genel bir farkındalık ve duyarlılık düzeyi ve uyarıcıları 

almaya hazır olma halidir.  

• Seçicilik: Önemli ve amaca uygun özellikleri araştırarak çevreyi taramadır.  

• Yoğunlaşma: Dikkati bir noktada yoğunlaştırma ve dikkati sürdürebilmedir. (Anderson, 1989; 

akt. Sürücü ve Kula, 2016, s.137). 

İlk adım, öğrencilerin duyarlılık düzeyini ve uyarıcılara karşı bilinçlerinin açık olma durumlarını 

betimler. Genel uyarılmışlık, ortam koşullarından (sözgelimi ortamdaki ısı değeri), öğrencinin fiziksel 

ve psikolojik yorgunluğundan etkilenmesi durumunu açıklar. Öğrencinin bir uyarıcıya dikkatini 

odaklaması için ilk adımda genel uyarılmışlığı sağlayan koşulların yeterli düzeye getirilmesi gerekir. 

İkinci adımda öğrenci, ilgisini çeken ya da hayatında önemli bir yer tutan uyarıcıları seçer. Son adım 

ise öğrencinin, amacına uygun özellikleri barındıran uyarıcılara karşı dikkatini odaklayıp sürdürmesi 

ve yoğunlaştırmasıdır. Burada yer alan bu üç adım birbirini izler nitelikte gerçekleşir. Bu adımların 

etkin bir şekilde tamamlanması, öğrencinin dikkat düzeyinin gelişmesine olanak sağlar.  

Sanat eleştirisi öğretiminin dikkat geliştirme aracı olarak kullanılması, öğrencinin genel uyarılmışlığı, 

seçiciliği ve uyarıcıya yoğunlaşması üzerine olumlu etkileri olduğu düşünülmektedir. Özellikle de 

betimleme ve çözümleme aşamalarında, öğrencilerin ayrıntıları tek tek bulmaya çalışması, bulduğu 

ayrıntıları dikkatle incelemesi ve tespit etmesi, genel uyarılmışlık düzeyinin gelişmesine ve 

dikkatlerinin seçicilik adımına yaklaşmasına olanak sağlar. Yorumlama aşamasında ise, sanat 

yapıtında yer alan sembollerin tespit edilmesi ve bu sembollerin anlamlarının ortaya çıkarılmaya 

çalışılması, öğrencinin önemli gördüğü sembolleri seçmesini sağlar. Seçicilik adımında öğrencinin ilgi 

ve ihtiyaçları ön plana çıkmaktadır. Öğrencinin sanat yapıtındaki sembolleri anlamlandırmaya 

çalışması, yoğunlaşma adımıyla açıklanabilir. Çünkü yorumlama aşaması, öğrencinin dikkatinin 

sürdürmesine ve bulduğu sembolleri kendi öznel görüşleri ile eserin sanatçısı arasında bir köprü 

kurarak anlamlandırmaya çalışmasını gerektirir. Yargı aşamasında, öğrenci sanat yapıtı hakkında bir 

hüküm verir. Öğrencinin verdiği bu hüküm, sanat yapıtının değerinin sorgulanmasına yol açar. 

Öğrencinin bir sanat yapıtının değeri hakkında bir hüküm vermesi, öğrencide öz farkındalığın 

gelişmesini sağlar. Özellikle de yorumlama ve yargı aşamaları öğrencilere kendi fikirlerinin ve 

görüşlerinin değerli olduğunu kanısını güçlendirir. Dolayısıyla dikkati gelişmiş bir öğrencinin öz 

benliği gelişir.  “Dikkat toplama, istek üzerine bilincimizin bir konu üzerine toplanması halidir. Dikkat 

ederken bütün zihinsel yeteneklerimiz etkin hale geçmektedir. Etkili ve kalıcı öğrenmenin 

gerçekleşmesi açısından özel bir öneme sahiptir. Dikkat toplamada ön koşul; motivasyon, ilgi ve ben’ 

in gelişimidir” (Karaduman, 2004, s.7). Dikkat geliştirme sürecinin, öğrenci çabasıyla mümkün olması 

gibi sanat eleştirisi öğretimi de öğrenci çabası sonucunda etkili olur. Sanat eleştirisi öğretiminin dikkat 

geliştirme aracı olarak öğretilmesi, öğrenci merkezli bir öğrenme modelinin uygulanmasına olanak 

sağlar ve aktif bir öğrenme ortamı oluşturulur. Doğası gereği aktif öğrenme modeliyle gerçekleştirilen 

sanat eleştirisi öğretimi, öğrencinin dikkat gelişimine katkı sağlayacağı öngörüldüğü gibi öğrencinin 

sadece tek bir alanda değil bütün alanlardaki akademik başarısına da katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir. 

SONUÇ 

Eleştiri yapmayan veya yapamayan bir birey toplum içerisinde var olan gelişmelere karşı ilgisiz 

kalabilir. Bu ilgisizliğin temellerinden biri de kişide yer alan dikkat gelişimindeki körelmedir. Sanat 

eleştirisi yöntemi kullanılarak, kişide körelen dikkat etme becerisi, kişiye tekrar kazandırılıp 

geliştirilmesi sağlanabilir.  

Sanat eleştirisinde yer alan betimleme ve çözümleme evrelerinde, sanatsal elemanların tespit edilmesi, 

yapıtın görünen formlarıyla ilgili tarafsız bir betimleme yapılması, sanat eserinin kompozisyon 

düzeninin algılanması, sanatın ilkelerine dair ipuçlarının aranması öğrencide dikkati geliştirir. Bu 
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evrelerde yapıta ilişkin bir tartışma ortamı sağlanır ve bu tartışma sürecinin etkin bir şekilde 

uygulanması öğrencinin dikkati üzerinde etkin bir rol oynar.  

Yorumlama evresinde ise öğrencinin, yapıtın anlamıyla ilgili çeşitli görüşlere ulaşılması sağlanır. 

Öğrenci yapıtı yorumlarken betimleme ve çözümleme basamaklarından yararlanarak yapıtı 

anlamlandırmaya çalışır. Bu sayede betimleme ve çözümleme basamaklarında ulaşılmış olan bilgiler 

öğrencinin zihninde daha net bir görünüme kavuşur. Üstelik yorumlama evresinde öğrencinin yapıta 

ilişkin kendi hisleri ile yapıt arasında ilişki kurması, öğrenci için konsantre olmayı gerektirir. 

Yorumlama, eleştiricinin dünyaya bakış açısının göstergesidir. Öğrencide daha önce varolan bilgilerin 

sorgulanmasına yol açar ve bu bilgilerin yapıtla olan ilişkisi ortaya konmaya çalışılır. Sözgelimi eserde 

yer alan simgelerin sorgulanması, farklı kültürel etkinliklere dair ipuçlarının aranması, eserin 

hissettirdiklerinin sorgulanması öğrencide dikkati geliştiren etmenler arasında yer alır.  

Yargı aşaması ise, eserin değeri hakkında bir hüküm verilmesi aşamasıdır. Sanat eleştirisinin son 

evresi olan bu aşamada, yapıtın değerli olup olmadığı sorgulanır. Bu evre yapıt hakkında verilen 

hükümlerin nedenleri hakkında soruları içermesi gereklidir. Çünkü öğrencinin değerli görmediği bir 

eserin tekrar sorgulanması öğrenciyi düşünme eylemine geri yönlendirir. Eserin hükmüne karar veren 

öğrencinin hükmünü gerekçelendirmesi istenir. Gerekçelerin, yetersiz veya tutarlı kısımlarına 

öğrencinin kendisinin ulaşması sağlanır. Dolayısıyla sanat eleştirisinin bütün evreleri farklı yönlerden 

öğrenciyi düşündürmeye ve eleştirmeye yönlendirirken öğrencide yer alan dikkat unsurlarının da 

gelişmesini sağlar. Dikkat becerisi gelişmemiş bir öğrenci öğrenme eylemine karşı kapalı bir tutum 

sergiler. Dikkat becerisi geliştirilen bir öğrenci ise, sadece sanat eğitiminde değil aynı zamanda diğer 

bütün bilim alanlarında öğrenme eylemine karşı açık bir tutum sergiler. Bu nedenle sanat eleştirisi 

yönteminin sanat eğitiminde etkin bir şekilde uygulanması gerektiği düşünülmektedir. 

 

BİR ANALİZ ÖRNEĞİ 

Çalışmanın bu bölümünde Edward Hopper’ın “Room in New York” adlı yapıtı; Feldman’ın sanat 

eleştirisi yönteminde bulunan betimleme, çözümleme, yorum ve yargı sıralaması doğrultusunda 

incelenmiştir.  
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Betimleme: “Room in New York” eserine bakıldığında, bir iç mekân içerisinde bulunan ve gündelik 

hayatlarının bir zaman dilimini kapsayan iki figürün eylemleriyle karşılaşılır. Eser sanki bir binanın 

yüksek katlarından birinde oturan iki figürün, pencerelerinden izlenmesi hissini verir. Dışarda gece 

olduğunu belirleyen dış çerçeve karanlıkta ifade edilmişken iç mekân yapay sarı bir ışıkla 

aydınlatılmış bir odayı temsil ettiği düşünülmektedir. Duvarlar açık ve canlı bir sarı tonla boyanmıştır.  

Eserin sağ kısmında yer alan kadın figürü; kırmızı, uzun ve kolsuz bir elbise giymiş, yüzü belirsizlik 

içerisinde piyanoya doğru bir bakış sergilemektedir. Figürün sol dirseği piyanonun sağ köşesine 

dayanmış ve elleri göğsünün altında serbestçe bırakılmış görünmektedir. Sağ elinin işaret parmağı ise 

yumuşak bir dokunuşla piyanonun beyaz tuşlarına dokunmaktadır. Bu figürün belden aşağı kısmı 

masaya dönük olarak ifade edilmişken, belden yukarı kısmı piyanoya doğru dönmüş olarak 

resmedilmiştir. Figürün koyu tondaki saçları ense hizasında toplanmış olarak görünmektedir. Bu 

figürün başının üzerinde duvarda asılı şekilde duran küçük koyu renkli bir çerçeve görünmekte ve bu 

çerçevenin sağ alt kısmını kapatan abajura benzer kırmızı bir obje görünmektedir. Abajura benzeyen 

nesne ve piyanoyu birleştiren, belki de piyanonun bir parçası olan veya başka bir nesne olan siyah bir 

şey görünmektedir.  

Eserin sol kısmında bulunan erkek figür ise pastel kırmızı bir koltukta oturmakta ve elleriyle tuttuğu 

gazeteye doğru eğilmiş bir şekilde resmedilmektedir. Bu figür siyaha yakın koyulukta bir yelek giymiş 

ve mavi tonlarında bir kravat takmıştır. Saçları kısa ve sarı tonlarındadır. Kadına kıyasla daha koyu bir 

tene sahiptir.  

İki figürün tam ortasında yuvarlak bir masa görünmektedir ve masanın merkezinde yuvarlak beyaz bir 

masa örtüsü bulunmaktadır. Masanın ayağı gölgede kaldığı için koyu bir tonda görünmektedir fakat 

yüzeyi ışığın yansımasıyla sarı tonlarını içerisinde barındırmaktadır.  

Eseri sanki iki parçaya bölen resmin yukarısında başlayıp, binanın dış duvarına kadar inen bir kapı 

mevcuttur. Kapı kahverengi tonlarında resmedilmiş ve üzerinde çizgisel biçimde yerleştirilmiş 
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dikdörtgen şekiller bulundurmaktadır. Kapının sol tarafında duvarda asılı bir resim görünmekte ve bu 

resim içeriği belirsiz bir şekilde ifade edilmektedir. Resmin solunda duvarın bittiği yerde asılı bir 

resim daha görünmekte fakat bu resmin yalnızca küçük bir kısmı açıkta durmaktadır.  

Dış mekân resmin sadece sol ve alt kısmında görünmektedir. Açık ve koyu gri renklerin yanında 

siyaha yakın koyu tonlarda boyanmıştır. Resmin tam solunda bir sütun yukarı doğru çıkmakta ve 

sağında ise siyah karelerle resmedilmiş bir pencere veya başka bir obje yer almaktadır. Sol alt kısımda 

ise keskin bir ışık duvara yansımaktadır.  

Doku olarak bakıldığında eserde farklı kumaş dokularından, duvardaki beton dokusuna, ahşap 

dokusuna ve piyanonun sert metal hissi veren dokusuna kadar çok farklı dokulardan söz etmek 

mümkündür. Lekesel bir boyama olarak görünen bu eserde çizgisellik, lekesel değerlerle oluşturulmuş 

olduğu düşünülmektedir. Kapı üzerindeki dikdörtgen şekillerinde, duvarda asılı duran çerçevelerde 

görülmesi mümkündür fakat çizgiselliğin ön planda olduğu bir eser olduğu söylenemez. Sarı, siyah, 

kırmızı mavi, kahverengi renklerinin değerleri kullanılmıştır. Espas olarak sarı duvarlar, gözü 

dinlendiren alan olduğu düşünülmektedir.  

Çözümleme: Asimetrik bir 

kompozisyona sahip olan 

bu eserde vurgunun erkek 

figürün beyaz gömleğinde 

meydana getirildiği 

düşünülmektedir. Beyaz 

gömlekten başlayıp 

gazetenin açıklığına, oradan 

masa örtüsüne, oradan 

kadının kollarına doğru 

ilerlemekte, kadının 

kafasına daha sonra 

duvarda asılı duran resme, 

oradan koltuğun açıklığına 

ve tekrardan erkeğin 

gömleğine doğru ilerleyen 

bir ritim olduğu 

düşünülmektedir.  

 

Eser dengeli bir 

kompozisyona sahiptir ve duvarda yer alan çerçeveler bir tekrar oluşturduğu gibi kapı üzerindeki 

dikdörtgen şekiller de tekrar oluşturmaktadır. Resmin sol tarafında sütunun sağında duran karelerin de 

tekrar oluşturduğu söylenebilir. Eserin renk ve biçim bütünlüğüne sahip olduğu düşünülmektedir.  

Yorumlama: Eserde yer alan erkek figür, resmi iş kıyafetleriyle birlikte gazete okumaktadır. Bu 

durum izleyiciye ya iş dönüşü ya da işe gidiş zamanı olduğunu vermeye çalışmaktadır. Dışardaki 

karartı dikkate alınırsa eğer, iş dönüşü olduğu düşünülebilir. İzleyici New York’ta yaşayan çiftin 

gündelik hayatından bir kesite izinsiz bir şekilde dahil olmaktadır. Bu durum ise uzaktan gözlem 

yoluyla gerçeklemektedir.  

Kadın figürün bedeni piyano çalmaya pek istekli değilmiş gibi hissettirmektedir. Bunun nedeni ise 

bedeninin belden aşağısının piyanoya değil de resmin sol tarafına doğru yönelmiş olmasıdır. Üstelik 

piyanoya tek elin işaret parmağıyla sakin bir dokunuş sergilemesi de bu hissi güçlendirmektedir. 

Figürlerin sade ve renkli bir görüntüye sahip hayatlarında yalnızlık içinde oldukları düşüncesi, 

izleyiciye verilmek isteniyormuş gibi bir sahne yaratılmıştır. Bu düşünceyi destekleyen unsur ise çiftin 

birbiriyle iletişim kurmamasıdır. İkisinin canlı ve parlak kıyafetleri yanında yüzleri gölgelenmiştir. 

Gölgede kalan yüzlerinden herhangi bir duygu ifadesi görünmemektedir fakat yine de bu iki figürün 

hayatlarından memnun olduğu anlaşılmaktadır. Hayatlarındaki sükunetin veya dinginliğin sarsılamaz 

bir gerçekliğini yaşıyormuşçasına eylemlerini gerçekleştirmektedirler.  
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Bu bağlamda eser dışarıdan görünen canlı hayatların aslında bir yabancılaşma problemi içerisinde 

süzüldükleri düşüncesini vermek istediği varsayılmaktadır. Modern yaşamın bir kesiti olan bu eserde, 

modernizm ile birlikte gelen yabancılaşmayla insanlar gündelik hayatın içerisinde, kendisine, ailesine, 

yaşamına ve işine olan yabancılaşmayı ifade etmek istediği düşünülmektedir. Dışardaki pervazın sert 

ve keskin hatları ise toplumda yer alan gerçeklikle, bu gerçekliğe gizlice seyirci kalan izleyici 

arasındaki bağları ayıran bir hat olduğu düşünülebilir.  

Yargı: Eserdeki figürler, nesneler ve mekân modernize edilmiş bir şekilde ifade edilmiştir. Eserde, 

toplumun yaşantısına yönelik bir eleştiri yapıldığından, toplumdaki yabancılaşmayı veya 

yalnızlaşmayı ifade ettiğinden dolayı toplumsal gerçekçi kurama dahil olduğu düşünülmektedir. 

Toplumsal gerçekçi kuramın, yansıtmacı sanat kuramına dahil olması sebebiyle eser yansıtmacı kuram 

kapsamında değerli görülmektedir.  
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ÖZET 

E-öğrenme, pandemi dönemi ile birlikte hayatımıza tümüyle dâhil olmuştur. Pandemi döneminde, 

evlere kapanma sürecinde etkileşim içermeyen derslerin dışında atölye dersleri gibi etkileşimli dersler 

de e-öğrenme olan uzaktan eğitimle sağlanmıştır. Ancak uygulamalı derslerin bilgisayar başında 

gerçekleştirilmesinden dolayı öğrenen ve öğretenler arasında göster ve uygulat yaklaşımı yeterli 

düzeyde gerçekleştirilemediği görülmektedir. Bu yargının oluşmasındaki en önemli sebep ise 

öğrenenlerden gelen geri dönütler ve öğretenlerin pandemi öncesi öğrenenlerin çalışmalarına kıyasla 

yapmış olduğu gözlemler kabul edilmektedir.  

Teknik resim dersinde öğrencilerin; bir nesnenin ön, yan ve üst görünüşlerine bakarak üç boyutlu 

halini veya üç boyutlu haline bakarak ön, yan ve üst görünüşlerini çizmeleri beklenir. Bu aşamada 

öğrencilerin bu görünüşleri zihinsel olarak algılamaları ve kâğıda çizmeleri beklenir. Ancak bu üç 

boyutlu algı kimi zaman görülememektedir.  Bu durumdan yola çıkarak üç boyutlu çizimleri içeren 

teknik resim dersinde sanal gerçeklik gözlüğü kullanılarak öğrenci sanal ortama geçiş yapar. Sanal 

ortamda öğrenci, üç boyutlu nesnenin her açısını rahatlıkla görecektir. Bu sayede zihinde oluşamayan 

üç boyutlu nesnelerin üç boyutlu görüntüleri gözle görülebilecektir. Nesnenin üç boyutunu da 

görebilen öğrenci, çizimini rahatlıkla kâğıda geçirebilecek ve üç boyutlu düşünme algısını 

deneyimleyerek sonraki çalışmalarına aktarabilecektir. 

Uzaktan ve yüz yüze eğitim süreçlerinde teknik resim derslerinde üç boyutlu olanı anlatma ve anlama 

oldukça zor olmuştur. Bu yeni öğrenme modeli tasarısı ile ister uzaktan eğitim ister yüz yüze eğitim 

süreçleri dâhilinde teknik resimde üç boyutlu olanı öğretenin anlatma, öğrenenin anlama ve algılama 

kolaylığı sağlayacağı öngörülmektedir. 

Anahtar kelimeler: e-öğrenme, sanal gerçeklik, teknik resim, teknik çizim. 

 

ABSTRACT 

E-learning has been fully involved in our lives along with the pandemic period. In the pandemi period, 

interactive courses such as workshop courses are provided with remote education, which is e-learning, 

in addition to non-interactive courses in the closing process. However, it is observed that the show and 

practice approach among the learners and teachers is not adequately carried out due to the practical 

courses being carried out at the beginning of the computer. The most important reason for the creation 

of this judiciary is the feedback from the learners and observations made by the teachers compared to 

the work of the learners before Pandemic. 

In drawing class, students are expected to draw their front, side, and top views by looking at the front, 

side, and top views of an object and looking at its three-dimensional shape. At this stage, students are 

expected to perceive these looks mentally and draw them on paper. However, this three-dimensional 
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perception is sometimes not visible. Based on this, the student switches to a virtual environment using 

virtual reality glasses in a drawing course containing three-dimensional drawings. In a virtual 

environment, the student will easily see every angle of the three-dimensional object. This allows three-

dimensional images of three-dimensional objects that cannot be formed in the mind to be seen. The 

student who can see all three dimensions of the object will be able to easily pass the drawing on paper, 

experience the perception of three-dimensional thinking, and transfer it to their next work. 

It has been difficult to describe and understand the three-dimensional nature of drawing courses in 

remote and face-to-face training processes. With this new learning model design, it is estimated that 

teaching the three-dimensional aspects of the drawing, including through remote training or face-to-

face training processes, will facilitate telling, understanding, and sensing. 

Keywords: E-learning, Virtual Reality, Techinical Drawing, Drawing. 

 

Giriş 

Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon bölümü eğitimi 3 boyutlu mimari ve organik modelleme 

temellerine dayanır. Bu modelleme ortamında 3 boyutlu olanı anlayabilmek veya aktarabilmek için 

temel anlamda teknik resim eğitimi verilir. Bu eğitimde amaç; sorgulayan, üç boyutlu olanı 

algılayabilen ve düşünebilen, ürettiği düşünceyi somut hale getirebilen bireyler yetiştirmektir (Bilgiç 

ve Konak, 2016, 2). 

Teknik eğitim sadece öğretme-öğrenme değil diğer eğitim alanlarından farklı olarak bu alanda farklı 

zihinsel aşamaları da içerir. Öğrenci çizerek, düşünerek ve en önemlisi hissederek öğrenmektedir. 

Eğitim süreci diğer tüm öğrencilerin katıldığı bir sosyal etkileşim olarak gerçekleşir. Bu arada, araçlar 

sadece sözlü ve sayısal simgelerle sınırlı değildir. Çizim, dışarıdan bakıldığında iki boyutlu ortamda 

üç boyutlu bir araç şekline dönüşür. Karmaşık ve zor bir süreç olarak algılanan bu duruma 

baktığımızda aslında tek dildir. Bir kâğıt üzerine bir cetvel ile 2 boyuttaki görüntünün bir dizi üç 

boyutluymuşçasına çizimi ve tasarlama yeteneğidir. 

Teknik çizim ya da bir diğer ismiyle teknik resim, belirli çizim teknikleri içinde barındıran özel çizgi, 

işaret ve sembollerin kullanılmasıyla oluşturulan ve mimar, mühendis ve diğer teknik personelin ortak 

dilini sağlayan bir dildir. Teknik resim, dünyanın farklı yerlerinden teknik derecelere sahip 

profesyonellerin fikirlerini birbirlerine aktarabilecekleri bir eğitimdir. Bir tasarımın başlangıcından son 

haline kadar olan süreçte kullanılır (Bilgiç ve Konak, 2016, 3). 

Yöntem ve Veri Analizi 

Bu kısımda çalışma yönteminde, araştırmanın modeli, evren ve örneklemi, veri toplama teknikleri ve 

verilerin analizlerine yer verilmiştir. 

Bu araştırmada konu ile ilgili teorik bilgilere literatür araştırmaları ile ulaşılırken konuya özel olarak 

geliştirilen veri toplama aracı ile konu ile ilgili sınırlılıklar çerçevesinde ön lisans – Bilgisayar 

Teknolojileri bölümünde bulunan Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon eğitimi alan öğrencilere 

yönelik sorular tespit edilmiştir. 

Anket içinde bazı sorular kapalı uçlu olarak yöneltilmiştir. Soruların kapalı uçlu olması ile veri 

toplama aracındaki anlam netliğini sağlamak, diğer anlama neden olabilecek anlam farklılıklarını 

ortadan kaldırmak amaçlanmıştır. Böylece öğrencilerin “evet/hayır” cevapları ile doğrudan cevaba 

ulaşmak hedeflenmiştir. 

Bazı soruların yorum cevabı içermesi, öğrencinin gelişim sürecinde kendinde tespit ettiği deneyim 

farkının ne nitelikte olduğu ile ilgili içsel sorgulamalarını barındırır. 

Tutum ölçeğinde 4 adet soru sorulmuştur. Tutum ölçeğindeki ifadeler “tamamen katılıyorum”, 

“oldukça katılıyorum”, “orta derecede katılıyorum”, “az katılıyorum” ve “hiç katılmıyorum” 

biçiminde likert tipi beşli derecelendirme ölçeği değerlendirme için kullanılmıştır. Ayrıca 

Yapılandırılmamış Görüşme,  keşif yapmak amacıyla, soruna ilişkin önemli değişkenleri saptamaya 

çalışırken kullanılır. 
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Bu araştırma için gerekli olan veriler gerekli alanlara ilişkin literatür taraması ve araştırmanın amacına 

uygun olacak şekilde geliştirilen veri toplama aracıyla elde edilen bulgular olmak üzere iki kaynaktan 

sağlanmıştır. 

 

Çalışma Grubu 

Araştırmanın evreni Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler 

Meslek Yüksekokulu’dur. Araştırmanın örneklem grubunu Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 

Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Destekli Tasarım ve 

Animasyon bölümü Teknik Resim dersi öğrencileri oluşturmaktadır. 2022-2023 güz dönemi Teknik 

Resim dersi alanlarla birlikte geçmiş yıllarda bu dersten başarısız olup dersi tekrar alan öğrenciler 

olmak üzere toplam 46 öğrenciye ders ve süreç değerlendirmesi niteliği kapsamında anket çalışması 

uygulanmıştır.  

Bulgular ve Yorumlama 

Vizeye kadarki süreci kapsayan yarım dönemlik ders sürecinde olan ‘Teknik Resim’ dersi kapsamında 

teknik resim nasıl olur, yöntemlerinin neler olduğu üzerine detaylı bilgi ve deneyim aktarımı 

planlanmıştır. Teknik Resim dersi vize öncesi ödevler ve vize sınavı olmak üzere 6 haftalık süreci 

kapsar. Öğrenciler bir dönemlik ders sürecinde 6 haftalık sürecin son 2 haftasında 3 boyut ve 

açılımları ile ilgili çizimlere yoğunlaşmaya başlayabilmiştir.  

1. E-Öğrenme  

E-öğrenme (e-learning), bir diğer adıyla uzaktan eğitim Bilgisayar ağı, internet veya intranet 

aracılığıyla kullanılan ağ üzerinden çeşitli yazılımlar ile oluşturulan platformlar aracılığıyla 

erişilebilen bir eğitim sistemi olarak tanımlanır (Yaman, 2019, 16). E-öğrenme yönteminde öğretmen 

ve öğrencinin eğitim faaliyetlerini zaman ve mekândan bağımsız olarak gerçekleştirmesi mümkündür. 

E-öğrenme, öğrencilerin eğitim faaliyetini bireysel olarak ve dijital sınıf ortamında bir öğretmen ve 

diğer isteğe bağlı öğrencilerle birlikte gerçekleştirmesi şeklinde iki şekilde gerçekleştirilir (Aytaç, 

2003 s.30). 

2. Sanal Gerçeklik 

Sanal gerçeklik nedir diye sorulduğunda, algı yönüne göre var olmayan olguların var olduğu 

yanılsama durumunu ifade eder. Bu durumda sanal gerçeklik; zaman ve mekândan ayrı olarak bir 

ortamda kullanıcının yapay şekilde oluşturulmuş bir görüntünün içine dâhil edilmesi olarak açıklanır 

(Yaman, 2019, 48). 

Sanal gerçeklik teknolojisi özellikle eğlence, turizm, üretim, ticaret, mimarlık, tıp ve eğitim 

alanlarında kullanılabilmektedir (Kaleci vd., 2017, 670). Sanal ortamların bir diğer avantajı 

öğrencilerin öğretime aktif katılımını teşvik etmesidir. Sanal gerçekliğin etkileşimli doğası, öğrenci 

katılımını gerektirir. Öğrenmenin gerçekleşmesi için, öğrencinin çevredeki nesnelerle etkileşime 

girmesi gerekir (Özdemir vd, 2019, 399). 

3. Teknik Resim Dersi Anket Çalışması 

Bu ders ile öğrenciler standartlaştırılmış çizgiler ve semboller üzerinden çizim becerileri ile nesnelerin 

kesit görünümleri üzerinde izdüşüm görünümleri, perspektif görünümler elde etmektedirler (Balak 

M.V. ve Kısa M, 2016, 18). Öğrencilere bu deneyimlerinin yalnızca 2 haftalık süreçlerinde anket 

çalışması yapılmıştır. Bu anket çalışması sonucunda bazı genellemeler elde edilmiştir. 

27 erkek öğrenci, 19 kız öğrenci olmak üzere 1.sınıftan 42 ve 2.sınıf alttan ders alanların 4 öğrenci 

olduğu toplam 46 öğrenci bulunmaktadır. 

Vize anketine katılan katılımcılardan toplam 46 katılımcının 27’si erkek, 19’u kızdır. 46 katılımcının 

sınıf düzeyine baktığımızda 42’si 1.öğretim ve 4’ü 2.öğretim öğrencisi olduğu görülmektedir.  

Katılımcıların mezun oldukları liselere bakıldığında 19 kişinin meslek lisesi, 1 kişinin teknik lise, 4 

kişinin açık lise, 4 kişinin özel lise, 1 kişinin güzel sanatlar lisesi, 2 kişinin imam hatip lisesi ve 13 

kişinin anadolu lisesi çıkışlı olduğu görülür. Ancak katılımcılara kurslara gidip gitmedikleri, gittiler ise 
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bu kursların ne kursu olduğu sorulduğunda 9 kişinin hiç bir kursa gitmediği, 7 kişinin çizim kursuna 

katıldığı, 22 kişinin çizim kursu hariç başka kurslara katıldığı görülürken 8 kişi bu soruyu 

cevaplamamıştır. 

Katılımcılara bu dersi daha önce alıp almadıkları sorulduğunda ise 29 kişi ‘hayır’ cevabı verirken 12 

kişi lise derecesinde bu dersi aldığını, 4 kişi ön lisans derecesinde daha önce aldığını belirtmiştir. 1 kişi 

ise soruyu cevapsız bırakmıştır.  

 

4. Sanal Gerçeklik Ortamında Teknik Çizim ile Öğrenme Modeli Tasarısı 

Üç boyutlu bir hacim nesnesinin iki boyutlu bir düzlemde çeşitli doğrusal gösterimleri resim yapma 

yöntemine perspektif denir. Perspektifte en önemli şeyin bakış olduğu söylenebilir (Bilgiç ve Konak, 

2016, 5). 

 

         

Görsel1-2:İki boyutlu ortamda tek kaçışlı perspektif 

 

Görsel 1 ve 2’de görüldüğü gibi tek kaçış noktasından çizilen perspektif örnekleri 2 boyutlu ortamda 

kâğıt üzerine cetvelle aktarılmıştır. Burada 2 boyutlu ortamda çizilen nesnelerin arka yüzeyleri ile 

ilgili temel fikir nesnelerin arka kısımlarının çizilerek bilgi edinilmesi sağlanmıştır. Aynı zamanda tek 

kaçış noktasından çıkan perspektif açısı da cetvellerle desteklenerek doğru şekilde nesneye aktarılması 

sağlanmıştır. Burada öğrenci için iki temel yetenek gerekmektedir. İlki cetvel kullanarak perspektif 

açısını doğru çizebilmektir. İkinci olarak bu doğru çizilebilen perspektif açısına nesnenin görünen 

kısmının perspektif açısına göre yerleştirilirken görülmeyen kısmı olan arka kısmını doğru 

yerleştirebilmelidir. 

 

Görsel 3’e baktığımızda sanal ortamda modellenen nesneler tek kaçışlı perspektifte yerleştirilerek 

öğrencilerin nesnenin tek kaçışlı ortamdaki farklı açılardan görüntülerini rahatlıkla görebilmelerini 

(görsel4) sağlayacaktır. Nesnenin perspektif halini zihninde canlandıramayan öğrenci, sanal ortamdaki 

örnek görsel ile nesnelerin konumlarını zihinlerinde canlandırabilecek öngörüye sahip olabileceklerdir. 
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Görsel3:Üç boyutlu ortamda tek kaçışlı perspektif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görsel4:Üç boyutlu ortamda tek kaçışlı perspektif  
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Görsel5-6:İki boyutlu ortamda çift kaçışlı perspektif 

 

Yine görsel 5 ve 6’ya baktığımızda iki kaçış noktasından çizilen perspektif örnekleri 2 boyutlu 

ortamda kâğıt üzerine cetvelle aktarılmıştır. Burada yine 2 boyutlu ortamda çizilen nesnelerin arka 

yüzeyleri ile ilgili temel fikir nesnelerin arka kısımlarının çizilerek bilgi edinilmesi sağlanmıştır. Aynı 

zamanda iki kaçış noktasından çıkan perspektif açısı da cetvellerle desteklenerek doğru şekilde 

nesneye aktarılması sağlanmıştır. Burada öğrenci için iki temel yetenek kendini yinelemektedir. İlki 

cetvel kullanarak perspektif açısını doğru çizebilmektir. İkinci olarak bu doğru çizilebilen perspektif 

açısına nesnenin görünen kısmının perspektif açısına göre yerleştirilirken nesnenin görülmeyen kısmı 

olan arka kısmını doğru yerleştirebilmelidir. 

 

 

Görsel7:İki boyutlu ortamda üç boyutlu verilip üç yüzey istenirse 

 

Görsel 7’de nesnenin üç boyutlu hali verilip görsel 8 ve 9’daki gibi nesnenin ön, yan ve üst 

kısımlarının açık halleri istendiğinde nesnenin 3 yüzeyinin doğru şekilde açılımının yapılabilmesi için 

öncelikle nesnenin 3 boyutlu halinin doğru okunabilmesi gerekir. Öğrenci nesnenin 3 boyutlu çizimini 

2 boyuttaki ortamda verilmesiyle görünmeyen kısımları ile ilgili fikir yürütmeye çalışmak zorunda 

kalmaktadır. Ancak teknik resim konusunda ilk deneyimi yaşayan öğrenciler bütünü görmek 

konusunda sıkıntı yaşamaktadır. 
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Görsel8-9:İki boyutlu ortamda üç boyutlu verilip üç yüzey açılımı 

 

 

        

Görsel10:İki boyutlu ortamda üç yüzey verilip üç boyut istenirse 

 

Benzer şekilde Görsel 10’de nesnenin ön, yan ve üst kısımlarının açık halleri verilip görsel 11 ve 

12’deki gibi 3 boyutlu hali istendiğinde nesnenin 3 yüzeyinin doğru şekilde birleşiminin yapılabilmesi 

için yine nesnenin 3 boyutlu halinin doğru okunabilmesi gerekir.  

 

     

Görsel11-12:İki boyutlu ortamda üç yüzey verilip üç boyut cevapları 
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Görsel13:Üç boyutlu ortamda üç boyut 

 

Yukarıdaki deneyimlerden yola çıkarak Görsel 13’de görüldüğü gibi nesnenin 3 boyutlu hali 3 boyutlu 

ortamda verilerek öğrencinin 3 boyutlu nesnenin yüzey görünüşleri ile ilgili öngörü kazanması 

amaçlanır. Öğrenci, sanal ortamda modellenen nesneye yine sanal ortamda aşağıdaki,  

• https://kuula.co/share/N3N13?logo=1&info=1&fs=1&vr=0&sd=1&thumbs=1 

• https://kuula.co/share/N3N1W?logo=1&info=1&fs=1&vr=0&sd=1&thumbs=1 

• https://kuula.co/share/N3N1z?logo=0&info=1&fs=1&vr=0&sd=1&thumbs=1 

• https://kuula.co/share/N3N1Q?logo=1&info=1&fs=1&vr=0&sd=1&thumbs=1 

linkler üzerinden inceleyerek nesnenin tüm boyutlarına erişilebilecek ve nesnenin üç boyutuyla ilgili 

rahatlıkla öngörü sahibi olabilecektir. 

 

Sonuç  

Yapılan anket sonucunda; 

• Katılımcıların vize sınavına kadar deneyimleyerek yaptıkları çalışmalarda örnekleri bire bir 

görme ve deneyimlemeleri söz konusu olmadığı için üç boyutlu görmede zorlandıkları,  

• Bu sayede yüz yüze eğitimde üç boyutlu görme biçimin sanal ortamda vererek üç boyut görme 

yetisinin desteklenebileceği 

• Online eğitimde verilen örnekler 2 boyutlu ve 3 boyut destekli olsa da öğrenci çalışmalarının 

kontrolünün sağlanamadığı, 

• Bu yüzden yüz yüze eğitimde öğrencilerin çalışmalarında anlaşılmayan yerlerin odağının daha 

kolay sağlanabileceği 

Teknik Resim dersine özel bir yöntem uygulanması daha etkili olacaktır. Hibrit bir yöntem olarak 

adlandırılabilecek bu yöntemle derslerin teorik kısmı e-öğrenme yönteminin sanal gerçeklik ortamında 

uygulanması ile 3 boyutlu olanı görmek için kesin sonuca varılması öngörülür. Fiziksel katılım ile 

yapılan çizimler somut ve anlaşılır şekilde çizilmesi sağlanabilir. 

 

 

 

 

 

https://kuula.co/share/N3N1Q?logo=1&info=1&fs=1&vr=0&sd=1&thumbs=1
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ÖZET 

Günlük yaşamda sürekli olarak karşımıza çıkan pek çok görüntü mevcuttur. Bunlardan çoğaltılabilir 

olanlar baskı olarak karşılık bulur. Baskıya fotokopiden t-shirtlere, fotoğraftan damgalara, yazıcıdan 

alınan çıktı sayfalarına kadar her şey örnek olarak verilebilir. Ancak bunlar yapan kişinin niyetine göre 

‘sanat’ olarak da adlandırılabilir. Güzel Sanatlar’ın bir dalı olarak da bilinen baskı resim sanatı 

geleneksel olarak yüksekbaskı, çukurbaskı, taşbaskı ve elekbaskı teknikleri olarak belirlenir ve sayısal 

baskı da bu tekniklere dahil edilerek çeşitlenme sağlanır (Grabowski B. ve Fick B, 2012, 7). 

Sanayi devriminin etkileri toplumun pek çok alanını ciddi şekilde değiştirmiştir. Makineleşmenin 

yaşama dahil olması, yeniden şekillenen toplumun tüketim hızını etkilemiştir. Grafik Tasarım alanında 

da, tüketim hızına yetişmek için programlar kullanılmaya başlanmıştır. Böylece Grafik Tasarım 

eğitimi de teknoloji tabanlı değişime ayak uydurmuştur. Teknoloji, geleneksel baskı yöntemlerinin 

yanında sonuca daha hızlı ulaşılabilen dijital baskıyı beraberinde getirir. 

Yüz yüze eğitim sürecinde önlisans 2.sınıf Grafik Tasarım dersi alan öğrenciler ile yaptığımız 

çalışmada Baskıya Hazırlık dersi için vize ve finale kadar iki süreç belirlenmiştir. Vizeye kadar olan 

süreçte geleneksel baskı yöntemleri incelenirken, vizeden finale kadar olan süreçte dijital baskı 

yöntemleri incelenir. Belirlenen iki sürecin ve üretimlerin benzer ve farklı yönleri üzerinde 

durulmuştur. 

Bu araştırmada literatür araştırmaları ve veri toplama aracı ile ilgili sınırlılıklar çerçevesinde 

öğrencilere sorular yöneltilerek anket çalışması yapılmıştır. Sonuç olarak yüzyüze eğitimde, alınan 

bilgi sürecinin birebir deneyimlenmesi gereken kısımlardaki gereklilikleri tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Grafik tasarım, Sanat eğitimi, Baskı,Yüz yüze eğitim. 

 

ABSTRACT 

There are many images that are constantly appearing in everyday life. The reproducible ones respond 

to pressure. Everything from photocopies to t-shirts, photos to stamps, and printer output pages are 

examples. However, they can also be referred to as "art" according to the intent of the person who did 

this. The art of printmaking, also known as a branch of fine arts, is traditionally determined by high-

pressure, hollow-pressure, overprinting, and electrical printing techniques; digital printing is included 

in these techniques to ensure diversity (Grabowski B. and Fick B., 2012, p. 7). 

The effects of the industrial revolution have seriously changed many areas of society. The inclusion of 

mechanized life has affected the consumption rate of the reformed society. In the graphic design area, 

programs are also being used to meet consumption rates. So graphic design training has also adapted 

to technology-based change. Technology comes with digital printing that can be achieved more 

quickly as well as traditional printing methods. 
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In the face-to-face training process, two processes have been established in the study with the students 

who took the Associate Class 2 Graphic Design course until the visa and final for the Preparatory for 

Print course. Traditional printing methods are examined during the visa-to-visa process, while digital 

printing methods are examined throughout the visa-to-final process. The two processes and 

manufacturing identified have been focused on similar and different aspects. 

In this study, the survey was conducted by asking questions to students within the framework of 

literary research and the limitations of the data collection tool. As a result, in the face-to-face training, 

the requirements of the information process have been identified in areas that need to be experienced 

one-on-one. 

Keywords: Graphic Design, Art Education, Printing, Face to Face Education. 

 

Yöntem ve Veri Analizi 

Bu kısımda çalışma yönteminde, araştırmanın modeli, evren ve örneklemi, veri toplama teknikleri ve 

verilerin analizlerine yer verilmiştir. 

Bu çalışmada konu ile ilgili teorik bilgiler literatür araştırması yoluyla elde edilirken, konuya özel 

geliştirilen veri toplama aracı ile konuya ilişkin sınırlılıklar çerçevesinde ön lisans-grafik tasarım 

eğitimi alan öğrencilere yönelik sorular belirlenmiştir. . 

Ankette yer alan bazı sorular kapalı uçlu olarak sorulmuştur. Kapalı uçlu sorular ile veri toplama 

aracında anlamın açıklığının sağlanması ve başka anlamlara yol açabilecek anlam farklılıklarının 

giderilmesi amaçlanmaktadır. Böylece öğrencilerin “evet/hayır” cevapları ile doğrudan cevaba 

ulaşmak amaçlanmıştır. 

Soruların bir kısmının yorumlayıcı cevaplar içermesi, öğrencinin gelişim sürecinde belirlediği 

deneyim farkının doğasına ilişkin içsel sorgulamaları içermektedir. 

Tutum ölçeğinde likert tipi beşli derecelendirme ölçeği değerlendirme için kullanılarak 4 soru 

sorulmuştur. Tutum ölçeğindeki ifadeler “kesinlikle katılıyorum”, “tamamen katılıyorum”, “orta 

derecede katılıyorum”, “az katılıyorum” ve “kesinlikle katılmıyorum” şeklinde değerlendirme için 

kullanılmıştır. 

Bu araştırma için gerekli olan veriler, gerekli alanlara ilişkin literatür taraması ve araştırmanın 

amacına uygun olarak geliştirilen veri toplama aracı ile elde edilen bulgular olmak üzere iki kaynaktan 

elde edilmiştir. 

Çalışma Grubu 

Araştırmanın evrenini Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler 

Meslek Yüksekokulu oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklem grubunu Burdur Mehmet Akif Ersoy 

Üniversitesi Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarım Baskıya 

Hazırlık dersi öğrencilerini kapsamaktadır. 2021-2022 güz yarıyılı, ara sınav ve final ödevlerinde dersi 

alan öğrenciler ile önceki yıllarda bu dersten başarısız olup dersi tekrar alan öğrenciler olmak üzere 

toplam 116 öğrenciye anket çalışması uygulanmıştır. 

Bulgular ve Yorumlama 

Bir dönemlik ders sürecinde olan ‘Baskıya Hazırlık’ dersi kapsamında baskı yöntemlerinin neler 

olduğu üzerine detaylı bilgi ve deneyim aktarımı planlanmıştır. Baskıya hazırlık dersi kapsamında 

vize, final ve bütünleme olmak üzere 3 aşamalı teslim mevcuttur. Bütünleme sınavı tüm dönem 

boyunca paylaşılan bilgi ve deneyimleri içeren soru-cevap şeklindeki yazılı sınav biçiminde 

oluşturulmuştur. Vizeye kadar geleneksel baskı yöntemlerinin neler olduğu ve bu baskıların nasıl 

yapıldığı ile ilgili bilgi aktarımı yapılır. Vizeden finale kadar olan süreçte ise modern baskı yöntemi 

üzerinde durulur. Böylece öğrenciler bir dönemlik ders sürecinde baskı yöntemlerinin başlangıcı ve 

günümüzde gelinen baskı yöntemi üzerinde öğrencilerin deneyim yaşamaları sağlanır. 
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I. Vize Sınavına kadar Süreç Yaklaşımı 

Baskıya hazırlık dersi içeriğinde geleneksel baskı yöntemleri ana başlık ve alt başlıklar halinde 

değerlendirilmiştir. Yüz yüze eğitim süreci içerisinde başlayan ders döneminde okul içinde yeterli 

internet üzerinden videolar izletilerek öğrencilerin geleneksel baskı yöntemleri hakkında bilgi sahibi 

olmaları amaçlanmaktadır. Bu süreçte öğrenciler birebir deneyim yaşayamamış, sadece izleyerek ve 

yorum yaparak bilgi sahibi olmaya çalışmışlardır. 

Dönem başında öğrencilerin vize ödevleri için baskı yöntemlerinden birini seçerek seçtikleri tasarımın 

çıktısını almaları gerektiği ve final ödevlerinin bilgisayar ortamındaki Illustrator programı bünyesinde 

bir kitap kapağı tasarımı olacağı derste belirtilmiştir. Öğrencilere süreçlere yaklaşımları; "Vizeye 

kadar bir sanatçı olarak ve vize sonrasından itibaren finale kadar bir grafik tasarımcı olarak 

yaklaşmalısınız." şeklinde belirtilmiştir. Ancak daha sonra öğrencilerin tüm baskı yöntemlerinin 

gerçekleştirilmesi için doğru şartlara ve malzemelere kolayca ulaşamayacakları düşünülmüştür. Bu 

nedenle her öğrenciye ortak bir baskıya başvurmak yerine ulaşabileceği ya da yapabileceği baskı 

yöntemini seçme özgürlüğü verilmiştir. Hatta şartlar açısından geniş imkânlara sahip olmayan 

öğrencilerin evde baskı yöntemini kendilerinin oluşturabilecekleri vurgulanmıştır. Evlerinde bulunan 

malzemelerle bir yöntem oluşturup sübjektif baskı yöntemi ile baskı yaparak tasarımlarını 

deneyebilecekleri düşünülmektedir. İzlenimi açıklamak için bir çalışma raporu oluşturuldu. Bu sayede 

öğrencilerin ne tür baskı yöntemlerini deneyimledikleri belirtilerek, tasarıma giden yolda geçen 

süreçler hakkında detaylı bilgi sahibi olunması amaçlanmaktadır. 

Dönem başında öğrencilere ara ve final ödevlerinin kapsamı ve onlardan beklenenler hakkında bilgi 

verilmiştir Aynı zamanda önümüzdeki ödev haftalarında detaylar hakkında tam bilgi sahibi olacakları 

belirtilmiştir. 

Öğrenciler genellikle “-Ben böyle bir şey yapmak istedim” ve benzeri yaklaşımlarıyla düşünmeden, 

planlamadan çizimlerini tamamlarlar. Öğrencilerin çizimlerine olan yaklaşımları konusunda cesur 

olmaları gerektiği tartışılmış, taslak çalışmalardan tek tek bahsedilerek kişisel çalışmalarında neler 

yapabilecekleri ve çalışmalarına nasıl yaklaşabilecekleri konusunda fikir verilmiştir. Aynı zamanda 

her bir bireysel çalışma tüm sınıf arkadaşları ile paylaşılarak öğrencinin çalışması konusundaki 

dışarıdan görüşler de alınmış olunmuştur. Böylece öğrenciler hem başka öğrencilerin işlerini 

eleştirebilir hem de kendi çalışmaları için farklı fikirleri edinmiş olmuşlardır. 

7 haftalık ders döneminin sonunda vize teslim edildi. Vize anketi sayısı; 1. öğretimden 69, 2. 

öğretimden 47 olmak üzere toplam 116 öğrenciden 113 öğrencinin ankete verdiği yanıtları içerir. Vize 

tesliminden sonra kalan 7 hafta içinde öğrencilerin yoğun isteği üzerine İllüstratör programı anlatıldı. 

Vize anketine katılan katılımcılardan toplam 113 katılımcının 67’si erkek, 46’sı kızdır. 113 

katılımcının öğrenim çeşidine baktığımızda 70’i 1.öğretim ve 43’ü 2.öğretim öğrencisi olduğu 

görülmektedir. Bu oran katılımcılardan yaklaşık %60’ı 1.öğretim ve %40’ı 2.öğretim olarak karşılık 

bulur. 

Katılımcıların mezun oldukları liselere bakıldığında 58 kişinin meslek lisesi, 2 kişinin teknik lise, 2 

kişinin açık lise, 7 kişinin özel lise, 1 kişinin güzel sanatlar lisesi, 10 kişinin imam hatip lisesi ve 34 

kişinin anadolu lisesi çıkışlı olduğu görülür. Ancak katılımcılara kurslara gidip gitmedikleri, gittiler ise 

bu kursların ne kursu olduğu sorulduğunda 56 kişinin hiç bir kursa gitmediği, 3 kişinin çizim kursuna 

katıldığı, 27 kişinin çizim kursu hariç başka kurslara katıldığı görülürken 21 kişi bu soruyu 

cevaplamamıştır. Bunun dışında 1 kişinin de kendisinin kurs verdiği görülür. 

Katılımcılara bu dersi daha önce alıp almadıkları sorulduğunda ise 85 kişi ‘hayır’ cevabı verirken 3 

kişi lise derecesinde bu dersi aldığını, 19 kişi ön lisans derecesinde daha önce aldığını belirtmiştir. 6 

kişi ise soruyu cevapsız bırakmıştır.  
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Vize anketindeki toplam likert soruların cevapları aşağıdaki tablodaki gibidir;  

 

  

TAMAMEN 

KATILIYORU

M 

OLDUKÇA 

KATILIYORU

M 

ORTA 

DERECEDE 

KATILIYORU

M    

AZ 

KATILIYORU

M 

HİÇ 

KATILMIYOR

UM 

(uygun 

görülen yere 

‘x’ 

yerleştiriniz) 

DERS 

SÜRECİNDE 

ZORLANDIM 

26 14 56 10 6 

DERS SÜRECİ 

EĞİTİCİYDİ 
53 28 24 3 4 

DERS SÜRECİ 

EĞLENCELİY

Dİ 

32 31 32 8 6 

DERS SÜRECİ 

KOLAYDI 
14 14 42 29 12 

Görsel1.Öğrencinin toplam vize anket çalışmasında likert sorulara cevapları 

Öğrenci vize ödev raporu örneği 

“Tasarımımda anlatmak istediğim biraz sevgi ve her insanın kalbi bir melektir asıl anlatmak istediğim 

her insanın kalbi bir melektir.” şeklinde açıklama yapmıştır. Örnek olarak ele alınan ilk öğrencinin 

taslak aşamaları şu şekildedir; 

 

 

Görsel2. Öğrenci Vize Raporu, Taslak Aşamaları, 1. Tasarım  
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Görsel3-4. Öğrenci Vize Raporu, Taslak Aşamaları, 2. ve 3. Tasarım  

 

Öğrenci “seçilen baskı yöntemi” kısmına “linol baskı.” şeklinde cevaplayarak seçtiği baskı 

yöntemini eklemiştir. Öğrenci aynı zamanda “baskıda kullanılan malzemeler” kısmına “linol 

tabaka, merdane, linol kesme ve oyma seti, akrilik boya” şeklinde belirterek, seçilen geleneksel 

baskı yönteminin olması gereken baskı sürecini evde mevcut olan nesnelerle tamamlamaya 

çalışmıştır. 

 

   

Görsel5-6-7. Öğrenci Vize Raporu, Baskı Oyma Aşamaları 

 

   

Görsel8-9-10. Öğrenci Vize Raporu, Baskı Oluşturma Aşaması 
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Görsel11. Öğrenci Vize Raporu, Tasarımın Baskı Hali 

 

Görsel12.Öğrencinin anket çalışmasında likert sorulara cevapları 

Vize sonrası anket çalışmasında, tutum ölçeğinde (Görsel11) öğrencinin “ders sürecinde zorlandım” 

kısmını orta derecede belirttiği görülür. Öğrenci mezun olduğu liseyi imam hatip lisesi olarak 

belirtmiştir. Aynı zamanda gidilen kurslar için “Udemy’den aldığım kurslar sayılıyorsa, yazılım 

kurslarından başlangıç seviye öğrendim, javascript, C++ ve C# ama tam anlamıyla bilmiyorum sadece 

başlangıç seviyesi.” şeklinde verdiği cevapla öğrencinin herhangi bir çizim kursuna gitmediği görülür. 

Anket içi sorulardan “Bu dersi daha önce aldınız mı?” sorusuna “hiç almadım” cevabını vermiştir. 

Aynı zamanda anket açık uçlu sorularında; “Ders sürecinden beklentileriniz neydi?” sorusuna“-Ben 

daha çok bu bölümü seçerken bilgisayar üzerinden öğrenmek için geldim fakat tam düşündüğüm gibi 

değilmiş.  Ama pişman değilim bu bölümü seçerken dersten beklentilerim bu son baskı yapma 

haricinde iyiydi. Buraya gelirken bir şeyler öğrenebilmek ve kendime bir şeyler katabilmek için 

geldiğim için beklentilerim hep bana ne katabileceğidir.” şeklinde cevaplamıştır. Öğrenci, “Ders 

sürecinden edindikleriniz nelerdir?” sorusuna “-Baskıyla ilgili aklımda birkaç bilgi vardı fakat tam 

olarak derste öğrenimiz kadarıyla hiçbir şey bilmediğimi yeniden öğrendim. Çok fazla şeyin olduğunu 

ve bunları öğrenmenin bana güzel şeyler kattığını düşünüyorum.”cevabını vermesiyle öğrencinin baskı 

açısında farklıbilgilere ulaştığı görülür. “Bu dersin(vize ödevi) sizin yaratıcılığınızı olumlu etkilediğini 

- geliştirdiğini düşünüyor musunuz? / Nasıl?” sorusunu öğrenci, “-Baskıda yaptığımın bana pek bir şey 

kattığını düşünmüyorum fakat ders içerisindeki konuşmalar bana fazlasıyla bir şeyler kattı ve 

yaratıcılık anlamında aklıma fikirler getirdi fakat bu fikir biraz geç geldiği için yaptığım vize ödevine 

işleyemedim.” şeklinde açıklamıştır. Böylece öğrencinin sınıf ortamında yeterli baskı gereçlerine sahip 

olunamamasından kaynaklı deneyimleyememe durumunu açıkça görürüz. Öğrenci, “Bu dersin (vize 

ödevi) sizin yaratıcılığınızda özgürlüğünüze olan yaklaşımlarınız nasıldır?” sorusuna “-İlk yaptığım 

pek özgün değildi fakat diğer yaptıklarım özgündü düşünerek yapmıştım ama konuyu tam olarak 

belirlemediğim için kendi kafamda da oluşmamıştı tam ne yapmam gerektiği. Ama bu ders sayesinde 

derine inmeyi ve bu şekilde ana konudan yan konulara gidip daha güzel şeyler yapabilmeyi öğretti..” 

şeklinde açıklama yaparak, öğrencinin yaratım sürecini gerçekleştirdiği çalışmasını bizzat kendisinin 

deneyimlemesinin etkisi görülmüştür. “Ders sürecinde yapılan çalışmalarla bakış açınızda-

yaratıcılığınızda değişim olduğunu düşünüyor musunuz? / Olduysa açıklayınız?” sorusuna öğrencinin 
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“-İlk tasarımlarımda olmadı ama son yaptığım tasarımdan sonra dersteki konuşmalarla birlikte bana 

bakış açısı olarak düşünce yapısı olarak güzel şeyler kattığını düşünüyorum.” şeklindeki cevabıyla tüm 

öğrenci çalışmalarının kritiklerine yorum ve katılımların öğrenciyi olumlu yönde etkilediği 

düşünülmektedir. 

II. Final Sınavına kadar Süreç Yaklaşımı 

A.Kitap Kapağı Tasarımı 

Öğrencilerin yoğun program öğrence isteği üzerine vize sınavı sonrası illüstratör programına giriş 

yapılmıştır. Yaklaşık 3 hafta illüstratör programı içerisinde toolbarların neler oldukları ve görevleri 

üzerine değinilmiştir. Bu süreçte öğrencilere eş zamanlı olarak dersleri takip ve pratik yapmaları 

istenmiştir. Aynı zamanda vize sonrası ilk derste final ödevlerinin ne olduğu hatırlatması yapılmıştır. 

Bu süreçten itibaren öğrencilerin kitap kapağı tasarımı için tasarım deneyimi ve üzerinde çalışacağı 

toplam 6 haftası oluşmuştur. 

Bilgisayarda program ile yapılacak tasarım, temel tasarım prensipleri göz önünde bulundurularak 

tasarım yapılması gerektiği üzerine durulmuştur. Böylece öğrenciler tasarım için bilinmesi gereken ve 

tasarımın şekillenmesine temel olan prensipler konusunda bilgilerini tazeleyecek veya temel tasarım 

prensiplerini tasarım süreçlerine dâhil etmeye çalışmış olacaktır. 

Kitap kapağı tasarımı 108 katılımcı ile sağlanmıştır. Katılımcılardan 64’ü erkek iken 44’ü kızdır. 

Toplam katılımcının 69’u 1. öğretimde ve 39’unun da 2. öğretimde olduğu görülür. 

108 katılımcıdan 64’ü meslek lisesi, 3’ü teknik lise, 3’ü açık lise, 6’sı özel lise 10’u imam hatip lisesi 

ve 20’si Anadolu lisesine gittiğini belirtirmiştir. Ankete katılan hiç bir öğrenci liseden güzel sanatlar 

çıkışlı değildir. Yine katılımcılardan 10’u bir çizim kursuna gittiğini belirtirken 25’i başka kurslara 

gittiğini, 60’ı herhangi bir kursa gitmediğini ve 10 kişinin de herhangi bir cevap vermediği görülür. 

Baskı dersini 6 kişinin lise derecesinde almış olduğu, 18 kişinin ön lisans derecesinde dersi aldığı 

ancak 82 kişinin bu dersi daha önce almadığı görülür. Aynı zamanda 2 kişi de soruya herhangi bir 

cevap vermemiştir. 

Final anketindeki toplam likert soruların cevapları aşağıdaki tablodaki gibidir; 

  

TAMAMEN 

KATILIYORU

M 

OLDUKÇA 

KATILIYORU

M 

ORTA 

DERECEDE 

KATILIYORU

M    

AZ 

KATILIYORU

M 

HİÇ 

KATILMIYOR

UM 

(uygun 

görülen yere 

‘x’ 

yerleştiriniz) 

DERS 

SÜRECİNDE 

ZORLANDIM 

14 11 38 30 14 

DERS SÜRECİ 

EĞİTİCİYDİ 
69 20 18 8   

DERS SÜRECİ 

EĞLENCELİY

Dİ 

44 24 23 6 9 

DERS SÜRECİ 

KOLAYDI 
21 11 50 16 8 

Görsel12.Öğrencilerin toplam final anket çalışmasında likert sorulara cevapları 
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Öğrenci final ödev raporu örneği 

Öğrenciler, final teslimi için kullandığı raporda tanımlanan kısımlara yine açıklamalarda 

bulunmuşlardır. Raporda belirtilen: baskı için kullanılan tasarımın konusu kısmına “Zehirli öfke film.” 

şeklinde son yaptığı çalışmanın konusunu belirtmiştir. Örnek olarak ele alınan ilk öğrencinin taslak 

aşamaları şu şekildedir; 

           

Görsel13-14. Öğrenci Final Raporu, Taslak Aşaması 

 

     

Görsel15-16. Öğrenci Final Raporu, Taslak Aşaması 

 

Görsel17. Öğrenci Final Raporu, Son Tasarım Hali 
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Görsel 13 ve 14’de görülen öğrencinin tasarımı üzerinden olumlu ve olumsuz eleştiriler yapılmıştır. 

Öğrenci çalışmanın başında fikri için seçtiği görselleri doğrudan alıp birleştirmiştir. Ancak öğrenciye 

çalışmanın tüm aşamalarının kendi çizimini barındırması gerektiği hatırlatılmıştır. Tasarımının son 

haline bakıldığında görsel 15 ve 16’nın belirli alanlarını referans görselleri kabul etmiştir. Tasarımın 

son haline bakıldığında öğrencinin konusuna göre fikrini bizzat program yardımıyla tasarım haline 

getirdiği görülür. 

 

 

Görsel18. Öğrencinin anket çalışmasında likert sorulara cevapları 

 

Öğrenci mezun olduğu liseyi meslek lisesi olarak belirtmiştir. Aynı zamanda gidilen kurs olarak grafik 

tasarım kursu belirttiği görülür. Anket içi sorulardan -Bu dersi daha önce aldınız mı?  Sorusuna 

“Aldım. Lisede grafik tasarım okuduğum zaman yaklaşık 2 yıl boyunca ” cevabını vermiştir. Bu 

durumlardan yola çıkarak öğrencinin tasarım ve ders deneyimlerinin final çalışmasına da yansıdığı 

görülür. 

Aynı zamanda anket açık uçlu sorularında; “Ders sürecinden beklentileriniz neydi?” sorusunu öğrenci 

“Tüm beklentimizi karşıladınız zaten hocam.” şeklinde cevaplamıştır. Öğrenci, “Afiş Tasarımı, Kitap 

Kapağı Tasarımı, ve İllustrator”cevabını vermiştir. “Bu dersin(final ödevi) sizin yaratıcılığınızı olumlu 

etkilediğini - geliştirdiğini düşünüyor musunuz? / Nasıl?” sorusunu öğrenci, “Bu dersin final ödevi 

benim yaratıcılığımı çok çok iyi etkiledi. İlk başta kendime güvenim ve yaratıcılığımın olduğunu 

düşünmediğimden kaynaklı yanlızca bir görsel alıp bunu expandlayım kullanıyordum. Şuan ise 

yanlızca kendim birşeyler çizmeye birşeyler çıkarmaya çalısıyorum ve bunu yaparkende Tasarım 

Prensiplerinden faydalanıyorum.” şeklinde açıklamıştır. Öğrenci, “Bu dersin (final ödevi) sizin 

yaratıcılığınızda özgürlüğünüze olan yaklaşımlarınız nasıldır?” sorusuna “Gayet olumlu.” şeklinde 

açıklama yapmıştır.. “Ders sürecinde yapılan çalışmalarla bakış açınızda-yaratıcılığınızda değişim 

olduğunu düşünüyor musunuz? / Olduysa açıklayınız?” sorusuna öğrencinin “Çok fazla düşünüyorum. 

Daha önce ki yapmış olduğum ilk kitap kapağında yanlızca bir ağaç gövdesi kullanmıştım ki 

biliyorsunuz hocam kendim çizmemiştim ve expandlamıştım. Daha sonra siz bana kendi çizimim ve 

çalışmam olması gerektiğini söylediniz yada ağaç yerine başka bir çalışma yapmam gerektiğini dile 

getirdiniz ve bende cizimi bana ait olan başka bir çalışma yaptım yani aslında benim bakış açıma siz 

yön verdiniz. Teşekkür ederim...” şeklinde yanıtladığı görülür. Soruların cevaplarından da yola çıkarak 

öğrencinin tutum ölçeğinde (görsel18) ders sürecinde az zorlanması, dersi kolay görmesi öğrencinin 

tasarım süreciyle ilişkilendirilebilir. 

Bütünleme sınavına katılan öğrenciler için tüm dönemi kapsayan bilgi ve deneyimler üzerinden soru-

cevap şeklinde sınav olduğu için bütünleme sınavına giren öğrencilere anket çalışması 

uygulanmamıştır. 

 

Sonuç ve Öneriler 

Yapılan anket sonucunda; 

-Katılımcıların vize sınavına kadar deneyimleyerek yaptıkları çalışmada örnekleri bire bir görme ve 

deneyimlemeleri söz konusu olmadığı için seçtikleri baskı yöntemlerini işlediklerinde zorlandıkları,  

-Baskının negatif-pozitif ilişkisini önceden deneyimleyemedikleri için baskılarını tekrar tekrar işleme 

aldıkları görülmüştür. 
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-Evde kendi kendine deneyimleme aşaması katılımcılar için heyecan verici bir süreç olarak 

görülmüştür. Daha önce düşündükleri, çizdikleri çalışmayı aşama aşama somut hale getirip son halini 

görmek olumlu geri dönüşü sağlamıştır. 

-Katılımcıların final ödevine kadar grafik tasarımcı gibi düşündükleri süreçte, tasarımın ölçü, boyut 

gibi teknik detayları daha ön planda tutmak durumunda kaldıkları, tasarım prensipleri doğrultusunda 

tasarım çalışmaları yaptıkları görülmüştür. 

-Katılımcılar bilgisayar ortamında çalışma alanı gereği tasarım çıktılarının doğru şekilde olması için 

tasarımda matematiksel detaylar üzerinde durmuşlardır. 

-Katılımcılar kitap tasarımı kritiklerinde bir kişinin çalışmasındaki pozitif-negatif eleştirileri görerek 

kendisini önceden denetleyebildiği,  

-Katılımcının sanat ya da tasarım taslağı için aklındaki, anlatmak istediklerini çizime geçirmek için 

çizim yeteneği olmasının öğrenciye katkı sağladığı, 

-Baskı yöntemlerini ve nasıl yapıldıklarını bilmek için birebir deneyimlemeleri gerektiği, 

-Bir baskı yönteminin nasıl olduğunu bilmeden bununla ilgili çalışma yapmalarının daha zor hale 

geldiği, 

-Grafik tasarım bölümü program üzerinde yapılan çalışmada bire bir deneyimden çok tasarım 

prensipleri yaklaşımları üzerine gidildiği için uzaktan eğitimin bu konuda oldukça etkili olduğu, 

-Yüz yüze eğitimde öğrencilerin birbirlerinin çalışmalarına yine pozitif-negatif eleştiriler yapmalarını 

sağlayacak şekilde erişimin olduğu görülmüştür. 
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ÖZET 

Grafik tasarım bütün tasarım dalları gibi multidisipliner bir alandır. Bu sebeple grafik tasarım eğitimi 

hem alan içinde hem de alan dışında disiplinize olmak zorundadır. Grafik tasarım eğitimi alan 

öğrencilerin sanat ve ticaret arasındaki etkileşimi, toplumun kültürel, siyasi, psikolojik ve estetik 

ihtiyaçlarını kavraması gerekmektedir. Gelişen teknolojinin sunduğu bilgiye ulaşma çabasında olan 

disiplinler zamanla aralarındaki sınırları yumuşatmakta ve birbirlerinden etkilenmektedirler. Bu 

sebeple toplumun temelini oluşturma konusunda ciddi bir katkısı olan eğitim kurumlarının 

disiplinlerarası yaklaşımı benimsemesi zorunlu hale gelmektedir. Grafik tasarım eğitimi de 

disiplinlerarası çözümleri hızlı bir şekilde kabullenmekte, grafik tasarım eğitiminde grafik 

tasarımcıların farklı disiplinler ile birlikte etkili çözümler sunmak için farklı disiplinlerde 

uzmanlaşmasını gerekli kılmaktadır. Bunun sonucunda grafik tasarım disiplini diğer disiplinler ile 

birlikte ortak programlar oluşturmaktadır. Mimarlık, moda, müzik, mühendislik gibi alanların grafik 

tasarımın içine dahil edilmesi eğitim programlarında ortak atölye derslerini de beraberinde 

getirmektedir. Disiplinlerarası oluşturulan dersler ile birlikte ders içerikleri ve atölye ortamları da 

değişmekte ve etkileşimi daha çok artırmayı amaç edinmektedirler. Çalışmada grafik tasarım 

eğitiminde disiplinlerarası düşünmenin öneminden, zorluklarından ve gerekliliğinden 

bahsedilmektedir. Bu bağlamda grafik tasarımın en temel başlangıç derslerinden olan temel tasarım 

dersinin amacı yaratıcı ve disiplinlerarası düşünmenin temellerini atma olarak düşünülebilir. 

Tasarımda kullanılacak olan atölye ve yapılan çalışmalarda disiplinlerarası çalışmalar 

örneklendirilmektedir. Yapılan çalışmada eğitim amaçlı kullanılan disiplinlerarası tasarım 

örneklerinde çok daha dikkat çekici sonuçların gözlemlendiği görülmektedir. Okullarda verilen grafik 

tasarım eğitimleri yeniden değerlendirilecek olursa eğer, öğretim müfredatlarının öğrencilerin ve 

öğreticilerin özgürce hareket edebileceği, kendilerini geliştirebileceği, öğrencinin etkili şekilde 

öğrenip, gerçekleşen değişikliklere hızlı bir şekilde adapte olabileceği nitelikleri içeren özelliklere 

sahip olması gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Grafik Tasarım, Eğitim, Disiplinlerarası Etkileşim. 
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ABSTRACT 

Graphic design, like all design branches, is a multidisciplinary field. For this reason, graphic design 

education should be disciplined both within and outside the field. Students studying graphic design 

should understand the interaction between art and commerce, and the cultural, political, psychological 

and aesthetic needs of society. Disciplines, which are trying to reach the information provided by the 

developing technology, soften the boundaries between them over time and are affected by each other. 

For this reason, it becomes imperative for educational institutions, which have a serious contribution 

to form the basis of society and to adopt an interdisciplinary approach. Graphic design education also 

accepts interdisciplinary solutions quickly, and it requires graphic designers to specialize in different 

disciplines in order to offer effective solutions with different disciplines. As a result, the graphic 

design discipline creates joint programs with other disciplines. The inclusion of fields such as 

architecture, fashion, music and engineering in graphic design brings together common workshop 

courses in education programs. Along with the interdisciplinary courses, the course contents and 

workshop environments also change, and they aim to increase the interaction more. In the study, the 

importance, difficulty, and necessity of interdisciplinary thinking in graphic design education are 

mentioned. In this context, the aim of the basic design course, which is one of the most essential 

introductory courses in graphic design, can be considered as laying the foundations of creative and 

interdisciplinary thinking. Interdisciplinary studies are exemplified in the workshops and works that 

will be used in the design. In the works, it is seen that much more remarkable results are observed in 

the examples of interdisciplinary design used for educational purposes. If the graphic design education 

given in schools is to be re-evaluated, the teaching curricula should have the features that students and 

instructors can move freely, develop themselves, learn effectively and adapt quickly to the changes 

that occur. 

Keywords: Graphic Design, Education, Interdisciplinary Interaction. 

 

GİRİŞ 

Grafik tasarım bütün tasarım dalları gibi multidisipliner bir alana sahiptir. Grafik tasarım çalışma alanı 

aynı anda işitsel, yazımsal, hareketli ya da daha farklı iletişim, işletme, mekan gibi birçok farklı 

disiplinlerin arasında multidisipliner bir konuma sahiptir. Bu sebeple grafik tasarım eğitimi hem alan 

içinde hem de alan dışında disiplinize olmak zorundadır. Başarılı tasarım çalışmalarına bakıldığı 

zaman multidisipliner yaklaşımlarla tamamlanmış olduğu gözlemlenmektedir. Disiplin dallarının 

değişik bilgi ve çözümlere ulaşabilmek adına kendi alanları dışında çalışma yollarını benimsemek 

zorundadırlar (Poggenpohl, 2009:138). Grafik tasarım disiplinlerarası bir meslektir ve eğitimi 

sürecinde de disiplinlerarasılığı benimsetmek, kabul ettirmek, avantajlarını öğretmek zorundadır. 

Kavram olarak disiplinlerarası en az iki alanı bir araya getirmek ve birbiri içine almak olarak 

tanımlanabilmektedir (Cluck,1980; Kline, 1995). Disiplinlerarası kavramı günümüzde her alanda 

sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Eğitimde disiplinlerarası kavramı oldukça eski bir yöntem olarak 

karşımıza çıksa da etkisi ve önemi her geçen gün artarak güncelliğini korumaya devam etmektedir. 

Farklı disiplinlerin güçlü bir şekilde bir araya gelmesi ile ortaya çıkan etkili tasarımlar bütün tasarım 

dallarında disiplinlerarası çalışmayı hızlı bir şekilde kabul ettirmektedir. 

GRAFİK TASARIMDA DİSİPLİNLERARASI EĞİTİM 

Disiplinlerarası çalışmaların temelinde disiplinlerarası eğitim bulunmaktadır. Grafik tasarım kendi 

alanında tasarım disiplinleri arasında multidisipliner bir alandır. Grafik tasarımın meslek olarak 

adlandırıldığı ilk günlerde içerisinde görselleri belirlenen konuya ya da başlığa göre estetik kaygı ile 

düzenlemek bulunurken günümüzde görsellerin yanı sıra yazınsal, müzik ve hareket ile de 

bütünleşmesi söz konusudur. Günümüzde değişime uğramış olan tasarım eğitimi ile tasarımcılar 

sadece ürün tasarlamak ile kalmayıp aynı zamanda toplumları, deneyimleri, sistemleri de tasarlamaya 

başlamaktadırlar (Stewart, 2011:517). 
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Görsel 1: Amazon Web Arayüzü 

https://www.amazon.com/ 

Görsel 1’de Amazon Web arayüzü dünya genelinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Amazon 

elektronik eşyalardan market alışverişi, oyuncak, ev alışverişi gibi birçok kategoriyi içinde barındıran 

dünya genelinde kendini kanıtlamış başarılı bir alışveriş sitesidir. Amazon’un web arayüzüne bakıldığı 

zaman kolaylıkla aradığımız nesneleri bulabileceğimiz şekilde tasarlanmış olduğunu görmekteyiz. 

Aynı zamanda sitenin içinde gezerken aradığımız ürünleri, o ürünler ile satın alınan ürünleri müşteriyi 

hızlı bir şekilde yönlendirmesi, kullanılan geniş dil çerçevesi, site içerinde uzun kullanımları da 

beraberinde getirmektedir. Sitede kullanılan şekiller, renkler, yazı karakterleri aynı zamanda 

kullanıcıların uzun süreler istekli bir şekilde amazon.com sitesinde takılırken rahatsız da 

etmemektedir. Web siteleri hazırlanırken yazılımcılar, tasarımcılar, hatta site içerisindeki verilerde 

fotoğrafçılar da çalışabilmektedirler. Web siteleri evrensel bir dil bütünlüğüne sahip olmalarının yanı 

sıra disiplinlerarası tasarım örnekleri olarak da karşımıza çıkmaktadır. Bir sitenin evrensel bir dil 

bütünlüğüne sahip olması, siteyi ziyaret edenlerin o siteden rahatsızlık duymaması sitenin başarılı 

sonuçlara ulaşması aynı zamanda o sitenin tasarımcısının da başarısıdır.  

Dünya üzerinde tasarımcı olmak, tasarımcı varlığını sürdürmek adına da tasarımcılardan 

disiplinlerarası çalışma ortamlarında çok karmaşık olan tasarım problemlerini çözmeleri aynı zamanda 

tasarımcıları birden faza alanda uzmanlaşmalarını da sağlamıştır (Trummer ve Lleras, 2012:18). 

Tasarım eğitiminin farklı disiplinler ile ile işbirliği içinde olması günümüz tüketim toplumunda 

insanları ürüne teşvik etmek o ürünün farklı pazarlarda kabul görmesini sağlamak adına oldukça 

önemlidir. Dolayısı ile tasarım eğitiminin multidisipliner bir alana sahip olması gereklidir. Uluslararası 

Grafik Tasarım Dernekleri Konseyi (Icograda) 2000 yılında ilk «Tasarım Eğitimi Manifestosu» nu 

yayımladı ve burada tasarım uygulamalarındaki gerçekleşen değişimleri tanımlayarak tasarım 

eğitiminin geleceğine ışık tutmaya çalışmıştır. 



6th INTERNATIONAL EDUCATION AND INNOVATIVE SCIENCES CONGRESS 

(November 24-25, 2022 / Burdur Mehmet Akif Ersoy University 

1536 
 

 

Görsel 2: HuiGan Bitter Melon Juice 

https://pentawards.com/directory/en/page/the-

winners?utm_source=web_ads&utm_medium=website&utm_campaign=winners_web_ads 

 

Görsel 3: HuiGan Bitter Melon Juice 

https://pentawards.com/directory/en/page/the-

winners?utm_source=web_ads&utm_medium=website&utm_campaign=winners_web_ads 

Görsel 2’de yer alan Bitter Melon Juice, Çin’de kanser gibi ciddi hastalıkları önlediği düşünülerek 

kullanılan sağlıklı saf bitki içeceklerinden birisidir. İçeceğin muhafaza edildiği şişeye ve içeceğin 

markasına bakıldığı zaman aslında daha önceden hiç kullanılmamış kişiler bile rahatlıkla içerisinde 

sağlıklı birşeylerin olduğunu anlayabilmektedir. Acı kavun suyunun olduğu şişe şeffaf olduğu için 

içerisinde rahatlıkla içeceğin rengi görülebilmektedir. İçecek, meyve suları ya da sütler gibi karton 

kutulara konulmamış cam bir şişeye de konularak “sağlıklı” algısı da aynı anda oluşturulmuştur. 

Ayrıca şişecin dışındaki pütürlerin kavunun dışındaki şekillere benzetilmeye çalışıldığı 

düşünülmektedir. Şişenin üzerindeki marka, yazı karakterleri de en az içerisindeki içecek kadar 

“sağlıklı” gönderimine katlı sağlamaktadır. Görsel 2-3’de yer alan içecek çalışması grafik tasarımcı ve 

endüstriyel tasarımcı ile ortak çalışmalar sonucu ortaya çıkmıştır.   

https://pentawards.com/directory/en/page/the-winners?utm_source=web_ads&utm_medium=website&utm_campaign=winners_web_ads
https://pentawards.com/directory/en/page/the-winners?utm_source=web_ads&utm_medium=website&utm_campaign=winners_web_ads
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Bunun sonucunda grafik tasarım disiplini diğer disiplinler ile birlikte ortak programlar 

oluşturmaktadır. Mimarlık, moda, müzik, mühendislik gibi alanların grafik tasarımın içine dahil 

edilmesi eğitim programlarında ortak atölye derslerini de beraberinde getirmektedir. Disiplinlerarası 

oluşturulan dersler ile birlikte ders içerikleri ve atölye ortamları da değişmekte ve etkileşimi daha çok 

artırmayı amaç edinmektedirler. 

Okullarda; Görseli iletişim tasarımı, (görsel tasarım+iletişim tasarımı) endüstriyel tasarım 

mühendisliği, (işletme+mühendislik+tasarım) eğitimleri gibi birden çok disiplinin bir araya gelerek 

olduğturulduğu derler, programlar, bölümler bulunmaktadır. Grafik tasarım eğitiminde disiplinlerarası 

düşünme, tasarım çözümlerine farklı bakış açıları ile yaklaşımı hızlandırır, tasarım odaklı düşünmeyi 

sağlar, profesyoneller ve öğrenciler takım çalışmasını benimseyip, yaratıcılığı ve işbirlikçi çalışmayı 

odak noktası haline getirebilirler. Grafik tasarım eğitiminde disiplinlerarası eğitim, tasarımcının 

evrensel bir tasarım dilinin oluşmasında, baktığını, gördüğünü hızlı bir şekilde anlayıp, etkili ve 

başarılı bir tasarım oluşturabilmesinde, yapılan tasarımlarda tasarım prensip ve kuralları aynı zamanda 

uygulamalarının ortaya çıkması bakımından oldukça önemlidir. 

Grafik tasarım eğitiminde disiplinlerarası düşünme, tasarım çözümlerine farklı bakış açıları ile 

yaklaşımı hızlandırır, tasarım odaklı düşünmeyi sağlar. Profesyoneller ve öğrenciler takım çalışmasını 

benimseyip, yaratıcılığı ve işbirlikçi çalışmayı odak noktası haline getirebilirler.  Tasarım tek başına 

bir tasarım değildir. Tasarım bir işbirliğidir. Bu sebeple tasarımcılar aynı zamanda disiplinlerarası 

bağlantılar kurabilen kabiliyetli insanlardır.  

Tasarımcıların özellikle yeni medya gibi güncel alanlarda ortaya çıkan yeni bilgi alanlarına hakim 

olması bu alanla ilgili tasarım müfredatlarına katkıda bulunması beklenmekte ve böylelikle de 

enformasyon görselleştirmede iletişim yoluyla bilgi alışveriş sürecinin kolaylaşmasında önemli bir rol 

oynayabilmekte olduğu görülmektedir. “Yapılan araştırma ve edinilen bilgiler eşliğinde, grafik tasarım 

eğitiminde disiplinlerarası müfredatta, tasarım konusunda yazma ve eleştirel yaklaşım tasarım 

eğitiminin temel unsurları olmalıdır, akademik eleştiriyi anlamak ve eleştirel düşünme becerilerini 

tasarım alanında karşılaşılan zorlu projelere uygulamak, tasarımcılar için zorunluluktur. 

Tasarım uygulamaları, anlatım, hikâye anlatımı ve kendine dönük, eleştirel düşünme şeklini 

kavramayı kolaylaştırmanın yanı sıra, çok platformlu içerik sunmaya bağlı ihtiyaçları karşılamak için 

tasarım konusunda yazmayı teşvik etmelidir. Tasarımcıların çok geniş kapsamlı bilgi eğilimlerini 

yorumlaması ve verilerin karmaşıklığını iletebilecek analitik araçlar geliştirmesi gereklidir» (Triggs, 

2012).  

SONUÇ 

Önceleri tasarım kelimesi gösterişli, modaya uygun, birçok insanın ulaşamayacağı bir şey gibi bir 

anlam ifade ederken, güçlü bir tasarım eğitiminin temellerine bakıldığında, toplumsal açıdan güçlü bir 

tasarıma yönelmekte olduğu gözlemlenmektedir. Tasarım eğitiminin en temel görevi eleştiri 

yapabiliyor olmaktır. Tasarım pratiğinin günümüzde değişime uğraması ve tasarımcıdan ürün 

tasarlamanın yanı sıra artık deneyimleri, toplumları ve sistemleri tasarlamasının istenmesi, onların 

birçok konuda uzman olmasını gerektirmiştir. Bu durumda tasarım multidisipliner bir alan haline 

gelmiştir. Dolayısıyla tasarım eğitiminde disiplinlerarası çalışma gerekliliği doğmuş ve bunun 

paralelinde beşeri ve sosyal bilimler, işletme ile mühendislik bilimleri tasarım eğitiminin içine dâhil 

edilmiş okullarda verilen grafik tasarım eğitimleri yeniden değerlendirilecek olursa eğer, öğretim 

müfredatlarının öğrencilerin ve öğreticilerin özgürce hareket edebileceği, kendilerini geliştirebileceği, 

öğrencinin etkili şekilde öğrenip, gerçekleşen değişikliklere hızlı bir şekilde adapte olabileceği 

nitelikleri içeren özelliklere sahip olması gerekmektedir. 
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ÖZET 

Toplumsal değişim aynı zamanda yaşamın da değişimidir. Yaşamın değişmesi de yaşam alanlarının, 

yasaların, kavramların değişmesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Gelişen teknoloji ile tasarım 

eğitiminin tanımı yeniden yapılmaktadır. Tasarımın geçmişten günümüze eğitim alanındaki ilerlemesi 

ve bu sürecin gelişen teknoloji ile ne kadar uyumlu bir biçimde ilerliyor sorusu araştırmanın temelini 

oluşturmaktadır. Eğitim programlarının çok popüler olduğu günümüzde grafik tasarım ve grafik 

tasarım eğitimi ortaya çıktığı ilk günlerden çok daha karmaşık bir hale gelmiş bulunmaktadır. Geçmiş 

dönemin grafik tasarım dersleri biçimsel özellikleri çözmeye çalışırken günümüzde internetin önemli 

bir iletişim aracı olması, kullanılan programlar, programların çeşitliliği de bu alanı oldukça karmaşık 

bir noktaya getirmektedir. Geçmişten günümüze gelen geleneksel ders öğrenme planlarının günümüz 

grafik tasarım derslerinde yetersiz kaldığı düşünülmektedir. Bu sebeple günümüz tasarım eğitimleri 

hem disiplinlerarası çalışmaları benimseyen hem de teknolojinin sunduğu olanakları kullanabilen 

öğrenciler yetiştirmek adına tasarım müfredatlarını güncellemelidirler. Sadece bu değişimle birlikte 

daha esnek ve eleştirel düşünebilen, yaşadığı yerin kültürel olgularını hızla gözlemleyip kavrayabilen, 

tasarım disiplin ve prensiplerine kolayca uyum sağlayabilen güçlü, yılmadan çalışabilen yeniliklere 

açık olan tasarımcılar yetiştirilebilir. Grafik tasarım eğitiminin en temel amaçlarından birisi toplumsal 

zorluklarla kolayca başa çıkabilen ve evrensel bir dil olan görsel tasarım dilini hızlı bir şekilde karşı 

tarafa aktarabilen tasarımcılar yetiştirmek olmalıdır. Bunun içinde Grafikerler Meslek Kuruluşu gibi 

kuruluşların yükseköğretim kurumları ile işbirliği yaparak ders müfredatlarında ve eğitim sürecinde 

toplu bir değişime gidilmeli ve böylelikle toplumsal değişimin sebep olduğu sürekli değişime eğitim 

öğretim kurumları dahil tasarım eğitimi verenler ve yetişen tasarımcıların da hızlı bir şekilde 

adaptasyonu sağlamak için uğraşılmalıdır. Grafik tasarım bir toplumun evrensel görsel dilini karşı 

tarafa en hızlı şekilde aktaran meslek olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısı ile tüketim toplumlarında 

birçok ürünü tanıtmanın yanı sıra, grafik tasarım sosyal konulara dikkat çekme, ders- kitap kapakları 

ve birçok çalışma alanı kapsamında oldukça etkili ve güçlü bir dile sahiptir. Bu sebeple eğitim 

müfredatındaki özgürlükçü ve yenilikçi bir değişim grafik tasarım mesleğine büyük oranda katkı 

sağlayacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Grafik Tasarım, Toplumsal Değişim, Eğitim. 
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ABSTRACT 

Social change is also the change of life. The change of life is also seen as the change of living spaces, 

laws and concepts. With the developing technology, the definition of design education is being made 

again. The development of design in the field of education from past to present and the question of 

how this process progresses in harmony with the developing technology forms the basis of the 

research. Today, when educational programs are very popular, graphic design and graphic design 

education has become much more complex than the first days of its existence. While the graphic 

design courses of the past period tried to solve the formal features, the fact that the internet is an 

important communication tool today, the programs used and the diversity of the programs bring this 

field to a very complex point. It is thought that the traditional lesson learning plans from the past to the 

present are insufficient in today's graphic design lessons. For this reason, today's design education 

should update the design curricula in order to train students who can both adopt interdisciplinary 

studies and use the opportunities offered by technology. Only with this change, strong designers who 

can think more flexibly and critically, who can quickly observe and comprehend the cultural 

phenomena of the place they live in, who can easily adapt to design disciplines and principles, who 

can work tirelessly and who are open to innovations can be trained. One of the most basic aims of 

graphic design education should be to train designers who can easily cope with social difficulties and 

can quickly transfer the language of visual design, which is a universal language, to the other side. In 

this context, organizations such as the Graphic Designers Vocational Organization should cooperate 

with the higher education institutions to make a collective change in the course curricula and education 

process, and thus, efforts should be made to ensure the rapid adaptation of design education providers 

and designers, including education and training institutions, to the continuous change caused by social 

change. Graphic design emerges as the profession that conveys the universal visual language of a 

society to the other side in the fastest way. Therefore, in addition to promoting many products in 

consumer societies, graphic design has a very effective and powerful language within the scope of 

drawing attention to social issues, textbook covers and many fields of study. For this reason, a liberal 

and innovative change in the education curriculum will greatly contribute to the graphic design 

profession.  

Keywords: Graphic Design, Social Change, Education. 

 

GİRİŞ 

Toplumsal değişim aynı zamanda yaşamın da değişimidir. Yaşamın değişmesi de yaşam alanlarının, 

yasaların, kavramların değişmesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bütün toplumlar ve bu toplumları 

meydana getiren çeşitli alt sistemler, kendilerini korumaya yarayan statik unsurlarla birlikte 

değişmeyi amaçlayan dinamik parçalarla örülmüş bir yapı oluşturmaktadır (Erol: 2011:110). 

Toplumsal gelişmelerde gerçekleşen önemli olaylar aynı zamanda önemli gelişmelere neden 

olmaktadır, bu önemli gelişmeler ise toplumu eğitim dahil bütün kurumlarını etkilemekte ve değişimi 

zorunlu hale getirmektedir. Eğitim ve toplumsal sistemler sürekli ilişki içerisindedir. Eğitim aynı 

zamanda toplumsal sistemleri yerine getiren en önemli sistem basamaklarından biridir. Gelişen 

teknoloji tasarım eğitiminin tanımını yeniden yapılmasını zorunlu hale getirmektedir. 

TOPLUMSAL DEĞİŞİM ve GRAFİK TASARIM EĞİTİMİ 

Toplumsal değişme toplumdan topluma farklılık gösterebilmektedir. Bu değişimlerin arasına toplumun 

kabul ettiği ve maruz kaldığı yeniliklerin yanı sıra kültürel, bilimsel, küresel ve teknoloji gibi 

değişimlerde girebilmektedir (Erol: 2011:111). 

Günümüzde oldukça popüler olan tasarım eğitimleri başladığı ilk günlerde olduğundan çok daha 

karmaşık bir yapıya sahiptir. Tasarım eğitiminin başlangıcında daha çok tasarımsal özelliklere 

odaklanırken günümüzde elimizin altında internetin de olması ile hareketli tasarım, etkileşimli tasarım 

gibi dersler ile yeni medya alanındaki gelişmeleri takip etmeyi zorunlu hale getirmektedir. Bu sebeple 

tasarım eğitimindeki zorluklardan birisi iletişim alanındaki gerçekleşen gelişmelere adapte olmaktır. 

İnternetin evrensel bir dil olması ile ortaya çıkan yenilikler tasarımcıları ve internet kullanıcılarını 

ortak bir zeminde buluşmasını da zorunlu hale getirmektedir.  



6th INTERNATIONAL EDUCATION AND INNOVATIVE SCIENCES CONGRESS 

(November 24-25, 2022 / Burdur Mehmet Akif Ersoy University 

1541 
 

 

Görsel 1: Piktogram 

https://www.ensonhaber.com/ipucu/piktogram-nedir 

Bu sebeple insanların seyahat esnasında sürekli maruz kaldığı görsel öğeler, aynı zamanda karar 

verdirici özelliklere sahip olmalıdır. Bu bağlamda grafik tasarım eğitimi ve öğretimi küresel anlamda 

önemini ortaya koymaktadır.  

Grafik tasarımcılar, çalıştıkları farklı kültürlerle uyumlu olmalı, toplumsal ipuçlarını anlayabilmeli, 

çalışmaları ile evrensel bakış açılarını özgürce ifade edebilmeli ve izleyenlerin kolayca anlamasını 

sağlayabilmelidir. Bu sebeple tasarımcılar küresel kültür ve küresel kültürün yapı taşlarını rahatlıkla 

çözümlemelidirler. Örneğin okullarda verilen tasarım eğitimlerinde “Sosyoloji ve antropolojinin yanı 

sıra, küresel görsel kültür, semantik veya semiyotik teorisi ve iletişim teorisi alanında dersler böyle bir 

temeli sağlayabilir” (Margolin, 2012).  

Grafik tasarımcılar karakalem çalışmalarının yanı sıra web arayüzü, UI ya da UX tasarımı da 

yapabilmelidirler. Bu sebeple verilen dersler her iki alanı da içermelidir. Tasarımlar basılı ve dijital 

medya ortamlarında farklılıklara sahiptir. Dolayısı ile var olan değişime yön verebilecek bir tasarım 

eğitimi oldukça önemlidir.  

“Grafik tasarımın en temel alanlarından olan bilgilendirme tasarımı, bilginin nasıl daha iyi şekilde 

kullanıcıya aktarılabileceği üzerine çalışır. Grafik dil, özellikle metropolitlerde, evrensel olması 

bakımından tercih edilir. Okuma yazma bilmeyen kitleden o kentin yerel dilini bilmeyen turistlere 

kadar herkesin ulaşabileceği ve anlayabileceği dil, görsel iletişim ve grafik tasarımın önereceği 

dildir” (Taşçıoğlu, Aydın, 2015: 227-245). Grafik tasarımcılar bulundukları her yeni ortamın iletişim 

ihtiyacını karşılayabilmelidir. Savaş esnasında, deprem esnasında gibi yaşam alanlarına yön veren acil 

durumlarda tasarımcılara ciddi roller düşmektedir. 



6th INTERNATIONAL EDUCATION AND INNOVATIVE SCIENCES CONGRESS 

(November 24-25, 2022 / Burdur Mehmet Akif Ersoy University 

1542 
 

 

Görsel 2: Deprem afiş 

https://www.behance.net/gallery/98577297/Deprem-Afis-Earthquake-

Banner?tracking_source=search_projects%7Cdeprem 

Grafik tasarımcılar aynı zamanda ekonomik anlamda da ülkeye yön vermektedir. Ülkelerin pazarında 

olan ürünlerinin pazarlamasında onları başka ülkere tanıtmakta grafik tasarıma rol düşmektedir. 

Dolayısı ile ülke ekonomisinin kalkınmasında tasarımcıların üzerine ciddi görevler düşmektedir.  

 

Görsel 3: Ford reklam afişi 

https://bilgitara.com/akillica-hazirlanmis-dusunduren-reklam-afisleri 

Grafik tasarımcılar mesleki gelişimlerinin en temelinden beri bulunduğu çevreye, ülke ekonomisine, 

geleceğine yön veren temel meslek grupları arasında yerini almıştır. Günümüzde grafik tasarımcıların 

en büyük zorluklarından birisi toplumsal iletişim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sebeple eğitim 

esnasında grafik tasarım öğelerinden olan bilginin düzenlenmesi, yapılan afişlerin ya da kurumsal 

kimlik çalışmalarının bulunduğu toplumda hızlı bir şekilde amacına ulaşması estetik tekniklerin yanı 

sıra toplumsal bir iletişim aracı olarak öğretilmelidir. Şimdiye kadar grafik tasarım işlerine yön vermiş 

olan sanat akımlarının estetik anlamda katkılarının yanı sıra toplumsal bir amaç taşıyan grafik tasarım 

işlerinin de yapılabileceğini eğitim esnasında vurgulamaktır. Bunun için tasarım eğitimi sırasında 

kullanılan görsel tekniklerin geliştirilmesi ve bunların elektronik medyaya uyarlanması gerekmektedir. 
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İnternete herkesin ulaşabilmesi ve internet dilini herkesin anlaması gerekmektedir. Tasarım 

öğrencilerinin sadece tasarım alanında değil tasarım alanı dışı ile de ilgili olması gerekmektedir. 

Dünya genelinde var olan tasarım okullarının prensipleri diğer okullar ile arasında sağladığı işbirliği 

sayesinde aktarılmalı ve evrensel bir tasarım eğitimi evrensel tasarım diline sahip tasarım öğrencileri 

yetiştirerek devam etmelidir. 
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ÖZET 

Gerek lisans eğitimi sürecinde gerek mezun olduktan sonra nasıl bir yol izleyeceğini düşünen yeni 

mezun öğretmenler yüksek düzeyde stres yaşamaktadır. Öğretmenlerin bu süreçte ne yapacaklarını 

bilememesi ve girdikleri sınavlardan gelecek sonuçların ve atama sayılarının belirsizliği bu stresin 

düzeyini arttırmaktadır. İnsanların hatalarına karşı kendine gösterdiği anlayış ve tolerans olarak 

açıklanan öz anlayış düzeyi yeni mezun öğretmenlerin karşılaştıkları bu durumlardan etkilenmektedir. 

Mesleğe bu zorlu şartlardan geçerek başlayan öğretmenlerin atandıkları bölgede zorunlu olarak bir 

süre kalması ve hem bölgeye hem mesleğe uyum sağlamaya çalışması ilk yıllarda öğretmenlerin umut 

düzeylerini olumsuz etkilemektedir.  

Anahtar Kelimeler: Algılanan Stres, Öğretmenlik, Öz Anlayış, Umut 

 

ABSTRACT 

Newly graduated teachers, who think about the path to follow both during undergraduate education 

and after graduation, experience high levels of stress. The fact that teachers do not know what to do in 

this process and the results of the exams they take and the uncertainty of the number of assignments 

increase the level of their stress. The understanding that people show towards their mistakes and the 

level of self-understanding, which we can also call tolerance, are also affected by these situations that 

newly graduated teachers encounter. Difficult conditions negatively affects hopefulness level of 

teachers, who try to adapt to both the region they are assigned to for a while and the profession in their 

first years. 

Keywords:  Percieved Stress, Teachers, Self Understanding, Hopefullness 

 

1. GİRİŞ 

Türk Dil Kurumu mesleği; önceden planlanmış bir eğitim yoluyla edinilen belirli bilgi ve beceriler ile 

donatılmış, insanlara faydalı bir üretim yapma veya mal üretme, karşılığında ise maddi getirileri olan 

iş olarak tanımlamaktadır (Türk Dil Kurumu, 2022). Öğretmenlik mesleği, bir ülkenin kalkınmasında 

öncelikli etkiye sahip mesleklerden biridir. Öğretmenlik mesleği, bireylerin temel bilgi ve beceriler 

kazanmasını sağladıktan sonra belirli mesleklerin temelini oluşturan uzmanlık alanlarına 

yönelmelerini sağlamaktadır. Ülkemizde öğretmen adaylarının öğretmen olarak görev alabilmek 

amacıyla belirli eğitim süreçlerinden geçmeleri ve ulusal düzeyde çeşitli sınavlarda belirli düzeyde 

başarılı olmaları gerekmektedir. Bu sınavlardan birisi de Kamu Personeli Seçme Sınavıdır (KPSS).   
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KPSS ülkemizde ÖSYM tarafından yapılan ve kamuda gereksinim duyulan personelin belirlenmesine 

yönelik bir sınavdır. Bu sınav genel kültür, genel yetenek, eğitim bilimleri, alan bilgisi ve öğretmenlik 

alan bilgisi testi olarak bölümlere ayrılmaktadır. Her bölüm kendine özel puanlara karşılık 

gelmektedir. Her branş sorumlu olduğu sınavlara girmekte ve buradan aldığı puan karşılığında kamuya 

personel olarak alınmaktadır (Arı ve Yılmaz, 2015). Öğretmen adayları, KPSS’den aldıkları puan ile 

Milli Eğitim Bakanlığının ihtiyaç duyduğu ve duyurduğu atama sayılarını beklemektedir. Kendi puanı 

ile Milli Eğitim Bakanlığının atama yapacağı kişi sayısı kadar sıralamaya giren adaylar sözleşmeli 

öğretmen olarak atanmaktadır. Bu süreçte belirlenen aday sayısının düşük olması ve her yıl giderek 

daha da azalması öğretmen adayların üzerinde stres ve gelecek kaygısı oluşturmaktadır. Geleceğe 

yönelik belirsizliğin artması öğretmen adaylarının umut düzeyini düşürmekte ve öğretmen adaylarının 

psikolojik durumunu olumsuz yönde etkilemektedir. 

 

2. ÖZ ANLAYIŞ 

Öz anlayış, “bireyin acı ve başarısızlık durumlarında kendini sert ve kırıcı bir şekilde eleştirmesinden 

daha ziyade, kendine kibar, nazik ve anlayışlı davranmayı; yaşadığı olumsuz deneyimlerin sonucunda 

kendini yaşamdan izole etmek yerine, bu durumu insanoğlunun bir çoğunun yaşadığı deneyimin bir 

parçası olarak görmeyi; olumsuz olan ve kendisine ızdırap ve acı veren duygu ve düşüncelerin üstünde 

fazlaca durmaktansa, bunlarla mantıklı bir bilinçle başa çıkması” olarak tanımlanmıştır (Tatlılıoğlu, 

2010). Yapılan araştırmalar incelendiğinde öz anlayış ile psikolojik iyi oluş arasında ilişki 

bulunmuştur. Bu ilişkiye göre öz anlayışı yüksek olan bireylerin psikolojik açıdan daha sağlıklı olduğu 

bulunmuştur. Ayrıca, öz anlayışı yüksek bireyler olumsuz olaylar karşısında daha az depresyon, 

anksiyete ve stres yaşamaktadır. Depresyon, anksiyete ve stresle birlikte ortaya çıkan olumsuz 

duygularla etkili şekilde başa çıkabilmektedirler (Deniz ve Sümer, 2010). 

Öz anlayış düzeyinin düşmesi öğretmenlerin mesleğe başlamak için gösterdikleri çabalar sonucunda 

aldıkları olumsuz dönüşlere karşı kendilerine eleştirel bir tavırla yaklaşmalarına neden olmaktadır. Bu 

da öz anlayışın ögelerinden olan öz şefkat üzerinde olumsuz yönde bir etki yaratmaktadır. 

Öğretmenler kendilerini yargılamakta ve bu başarısızlığı temel yükleme hataları yaparak 

yorumlamaktadırlar. Başka bir ifadeyle, başlarına gelen tüm olumsuz durumları kendi özellikleri ile 

ilişkilendirip kendilerini yıpratmaktadırlar. Oysaki, öz şefkat düzeyi yüksek olan bireylerin 

başarısızlığın insan olmanın doğal bir sonucu olduğunun farkında olup, olumsuzluklar karşısında 

kendilerini geliştirici yönde eleştirip buna bağlı öz düzenleme yapmaları beklenir. 

 

3. UMUT 

Umut bireylerin hedefleri için yüksek motivasyona sahip bir şekilde planlar yapması ve bu planlar 

doğrultusunda hareket etme yeterliliğine sahip olabilmesidir. Umutlu bireyler yapacakları işler ve 

hedefledikleri alanlar ile ilgili inanç ve pozitif duygulara sahip olurlar. Buna karşın, umutsuz insanlara 

düşük motivasyon ve negatif duygular hakimdir (Şahin, Aydın, Sarı, Kaya ve Pala, 2012). 

KPSS sürecinin belirsizliği ve düşen atama sayıları ile birlikte iş bulma sürecinin uzaması psikolojik 

sorunları arttırmakta ve öğretmen adaylarının umut düzeylerini düşürmektedir. İncelenen araştırmalara 

göre öğretmen adaylarının kamuya atanamaması ve özel sektörde de iş bulamaması umutsuzluk 

yaşamalarına sebep olmakta ve sosyal açıdan da izole hissetmelerine neden olmaktadır (Kaya, Kaval 

ve Bedir, 2019). 

 

4. ALGILANAN STRES 

Stres bireyi bedensel ve ruhsal açıdan tehdit eden bir durumdur. Her mesleğin gerek hazırlık sürecinde 

gerekse icra edildiği süreçte stresle karşılaşılması olağan bir durumdur. Bu sebeple öğretmenleri 

mesleğe hazırlayan eğitim fakültelerinde ve mezun olduktan sonra işe başlama sürecinde öğretmen 

adaylarının stres nedenleri oldukça çeşitlilik göstermektedir. Öğretmenlik mesleği diğer tüm 

mesleklerin hazırlayıcısı konumunda olduğundan büyük bir öneme sahiptir. Gerek lisans eğitimi 

sürecinde gerek mezun olduktan sonra nasıl bir yol izleyeceğini düşünen yeni mezun öğretmenler 
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yüksek düzeyde stres yaşamaktadır. Araştırmalar belirsizlik yaratan durumların stres düzeyini 

arttırdığını göstermektedir. Öğretmenlerin bu süreçte ne yapacaklarını bilememesi ve girdikleri 

sınavlardan gelecek sonuçların ve atama sayılarının belirsizliği bu stresin düzeyini arttırmaktadır. 

Üniversitede eğitim almakta olan aday öğretmenler ve göreve başlama hazırlığındaki yeni mezun 

öğretmenler, stress düzeylerini kontrol ederek umut düzeylerine destek olmak olmak üzere rehberlik 

ve psikolojik danışma hizmetlerine ihtiyaç duyduklarında (Balcı, 2019; Balcı, 2019) stress ve umut 

düzeyleri konusunda psikolojik danışmanlar tarafından psikolojik yardım sağlanmaktadır (Balcı, 

2017). İncelenen araştırmalarda yeni mezun öğretmenleri stres altında bırakan birçok nedenle 

karşılaşılmaktadır. Bu nedenler arasında lisans eğitimleri sırasında karşılaştıkları zorluklar, KPSS, 

atamalardaki dengesizlikler, maddi, manevi sorunlar, kişisel ve ailevi sorunlar yer almaktadır 

(Akpınar, 2013). 

 

5. ÇALIŞMANIN AMACI VE YÖNTEMİ 

Bu çalışmanın amacı son yıllarda yapılan araştırmalardan yararlanarak yeni mezun ve eğitim fakültesi 

son sınıftaki öğretmenlerin, öz anlayış, algılanan stres ve umut düzeyleri ile ilişkili faktörleri ortaya 

koymaktır. Çalışmanın amacı doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: 

1. Yeni mezun öğretmenlerin öz anlayış düzeyini etkileyen faktörler nelerdir? 

2. Yeni mezun öğretmenlerin algılanan stres düzeylerini etkileyen faktörler nelerdir? 

3. Yeni mezun öğretmenlerin umut düzeylerini etkileyen faktörler nelerdir? Şeklinde 

sıralanabilir. 

Bu çalışmada sistematik derleme çalışmasından yararlanılarak KPSS, öğretmenlik, öz anlayış, 

algılanan stres ve umut konuları ile ilgili hakemli dergilerde ulaşılabilen araştırma makaleleri ve 

yüksek lisans tezleri değerlendirilmeye alınmıştır. Bu çalışmalara ulaşmak için akademik veri tabanları 

kullanılmıştır. Belirlenen araştırma soruları çerçevesinde yürütülen sistematik derleme sürecinde 

(Karaçam, 2013) tarama yapılırken aramalarda ‘öz anlayış* umut’ ve ‘algılanan stres* KPSS’ 

aramaları yapılmıştır. Yayınlanmış değerlendirilmeye alınan 12 araştırmanın 7 tanesi örneklem olarak 

öğretmenleri kullanmıştır ve bu araştırmaların bulguları öncelikli tutulmuştur. Sistematik derleme 

yöntemine göre desenlendirilen bu çalışmada araştırmaların; 

• Bulgular kısmında ayrıntılı incelenen araştırmanın 2010-2022 tarihleri arasında yayınlanmış 

olması, 

• Öğretmenlerde öz anlayış ile ilgili tez olması, 

• Öğretmenlerde umut ile ilgili tez olması, 

• Öğretmenlerde algılanan stres ile ilgili tez olması, 

• Araştırmanın, çalışma grubunun yeni mezun ve son sınıftaki öğretmen adaylarını kapsıyor 

olmasıdır. 

Araştırmaya Dahil Etmeme Kriterleri: 

Araştırma kapsamında değerlendirmeye alınan araştırmalara karar verirken araştırmaların, yeni mezun 

öğretmenler üzerine yapılan çalışmalar olmasına dikkat edilmiş olup, diğer meslek çalışanları ve uzun 

yıllardır mesleğini sürdüren öğretmenler araştırmaya dahil edilmemiştir. 
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6. BULGULAR 

Tablo 1: Öz Anlayış ile İlgili Araştırmalar 

KONU ÇALIŞMANIN ADI YAZAR 

ÜNİVERSİTE 

YIL YAYIN 

TÜRÜ 

 

 

ÖZ ANLAYIŞ 

Öğretmenlerin Öz-

anlayışları İle Mesleki 

Tükenmişlikleri Arasındaki 

İlişkinin 

İncelenmesi 

Fatih ATLI 

İstanbul Sabahattin 

Zaim Üniversitesi 

2019 YL TEZİ 

 

Atlı’nın (2019) örneklem grubu 400 öğretmenden oluşan çalışmasında öz anlayış ile mesleki 

tükenmişlik arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki bulmuştur. Ayrıca aynı çalışmada edinilen 

verilere göre öğretmenlerin kişisel başarı düzeyleri arttıkça öz anlayışları da artmaktadır. Bu çalışmada 

medeni durum değişkenine göre de öz-anlayış anlamlı farklılık göstermektedir. Bu farklılığa göre evli 

öğretmenlerin bekar öğretmenlere göre öz anlayış düzeyleri daha yüksektir. Buna karşın Atlı’nın 

(2019), öğretmenlerin öz anlayış düzeyini incelediği araştırmasında cinsiyet değişkenine göre, yaş 

değişkenine göre, okul türü ve hizmet yılına göre öz anlayışın anlamlı farklılık göstermediği 

saptanmıştır. 

 

Tablo 2: Umut ile İlgili Araştırmalar 

KONU ÇALIŞMANIN ADI YAZAR 

ÜNİVERSİTE 

YIL YAYIN 

TÜRÜ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UMUT 

 

KPSS’ye Hazırlanan 

Öğretmen Adaylarının 

Algılanan Sosyal Destek 

İle Sürekli Umut 

Düzeylerinin İncelenmesi 

 

Zöhre KAYA   

Van Yüzüncü Yıl 

Üni. 

Ayşe KAVAL   

MEB 

Galip BEDİR   

MEB 

 

2019 Makale 

Öğretmen Adaylarının 

Yılmazlık Ve Geleceğe 

Yönelik Umut 

Düzeylerinin Duygusal 

Zekaya Olan Etkisinin 

İncelenmesi 

 

Miray ÖZÖZEN 

DANACI 

Özge PINARCIK 

Düzce Üniversitesi 

 

2017 Makale 

Öğretmen Adaylarının 

Umut Doluluklarının 

Atanamama Kaygısına 

Etkisinde Sosyal Güven Ve 

Tuba AKPOLAT 

Kocaeli 

Üniversitesi 

2022 Makale 
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Memnuniyet Aracı Etkisi 

 

 

 

Kaya, Kaval ve Bedir’in (2019) KPSS dershanesine devam eden 300 öğretmen adayı ile yaptığı 

çalışmada öğretmen adaylarının bir işte çalışma durumları ile sürekli umut düzeyleri arasında anlamlı 

farklılıklar bulunmuştur. Herhangi bir işte çalışan öğretmen adaylarının sürekli umut düzeylerinin 

herhangi bir işte çalışmayanlara göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Ayrıca hobileri olan 

öğretmen adaylarının umut düzeyleri olmayanlara göre daha yüksek bulunmuştur. Ayrıca birden fazla 

KPSS’ye girip atanamayan öğretmen adaylarının atanmaya karşı umudu sönmektedir. 

Özözen Danacı ve Pınarcık’ın (2017) Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü'nde öğrenim gören toplam 

213 öğretmen adayı ile yaptığı araştırmada öğretmen adaylarının duygusal zeka ile umut düzeyi 

arasında pozitif yönlü ilişki bulunduğu görülmüştür. Araştırmanın diğer bir sonucuna göre; öğretmen 

adaylarının umut düzeyleri ile yılmazlık arasında ilişki bulunmuştur. Bu ilişki pozitif yönde 

anlamlıdır. 

Akpolat’ın (2022) KPSS kursuna devam eden 360 öğretmen adayı üzerinde yaptığı araştırmaya göre 

KPSS sürecinin belirsizliği ve düşen atama sayıları ile birlikte iş bulma sürecinin uzaması psikolojik 

sorunları arttırmakta ve öğretmen adaylarının umut düzeylerini düşürmektedir. İncelenen araştırmalara 

göre öğretmen adaylarının kamuya atanamaması ve özel sektörde de iş bulamaması umutsuzluk 

yaşamalarına sebep olmakta ve sosyal açıdan da izole hissetmelerine neden olmaktadır.  

 

Tablo 3: Algılanan Stres ile İlgili Araştırmalar 

KONU ÇALIŞMANIN ADI YAZAR 

ÜNİVERSİTE 

YIL YAYIN 

TÜRÜ 

 

 

 

 

 

ALGILANAN  

STRES 

 

 

 

 

 

Öğretmen Adaylarının 

Stres Nedenleri 

Burhan 

AKPINAR 

Fırat Üniversitesi 

2013 Makale 

Öğretmenlerin Algılanan 

Stres Düzeylerinin Çeşitli 

Değişkenler Açısından 

İncelenmesi 

 

Önder ŞANLI 

Adıyaman 

Üniversitesi 

2017 Makale 

Farklı Mesleklerde 

çalışanların Algılanan 

Stres Düzeyleri ve Stresle 

Başa Çıkma Tarzları 

Üzerine Bir Araştırma 

Erol TEKİN  

Zeynep 

Yazgan 

ÇİLESİZ  

Selçuk GEDE 

Ordu Üniversitesi 

2019 Makale 

 

Akpınar’ın (2013) eğitim fakültesine devam eden 1214 öğretmen adayı üzerinde yaptığı çalışmada yer 

alan öğretmen adaylarında strese yol açan etkenler incelendiğinde en fazla strese yol açan nedenin 

KPSS olduğu görülmektedir. Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının neredeyse yüzde 27’si KPSS 

yüzünden strese maruz kaldığını belirtmiştir. Strese yol açan diğer etkenler incelendiğinde sırasıyla 

kişisel nedenler, öğretimsel sorunlar, ailevi nedenler ilk sıralarda yer almaktadır. 
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Tekin, Çilesiz ve Gede’nin (2019) birlikte yaptığı 287 çalışanın yer aldığı 8 meslek grubunun stres 

düzeylerini tespit ettiği araştırmada öğretmenlik mesleği dördüncü sırada yer almaktadır. 

Şanlı’nın (2017) devlet okullarında görev yapan 540 öğretmen üzerinde yaptığı çalışmasında, mesleğe 

yeni başlayan öğretmenler ve daha yüksek kıdeme sahip olan öğretmenlerin algılanan stres 

düzeylerinde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Bu ilişkiye göre meslekte 1-10 yıl arası kıdemli 

öğretmenlerin algılanan stres düzeyleri daha yüksektir. 

 

7. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Yapılan çalışmalar bir bütün olarak değerlendirildiğinde yeni bir kavram olan ve üzerinde 

örneklemleri farklı olarak incelenmemiş öz anlayış kavramı psikolojik iyi oluşun yordayıcılarından 

birisi olmakla birlikte büyük bir öneme sahiptir. Bu kavram kişinin kendisine gösterdiği tolerans, 

hoşgörü olarak tanımlayabileceğimiz öz anlayış kavramı ile mesleki tükenmişlik arasında negatif 

yönlü anlamlı bir ilişki, kişisel başarı ile de pozitif yönlü bir ilişki bulunmuştur. Kişinin mesleğe 

başlangıç sürecinde ve mesleğe adım attıktan sonra gösterdiği başarılar öz anlayışını arttırmaktadır. 

Bununla birlikte öz anlayış ile medeni durum arasında saptanan anlamlı farklılığa bakıldığında evli 

öğretmenlerin bekar öğretmenlere göre öz anlayış düzeylerinin daha yüksek olduğu görülmüştür. 

İncelenen araştırmaların reddedilen hipotezleri incelendiğinde öğretmenlerin cinsiyet, yaş, okul türü ve 

hizmet yılına göre öz anlayışlarının anlamlı farklılık göstermediği saptanmıştır.  

Umut düzeyleri ile ilgili yapılan çalışmalar bir bütün olarak incelendiğinde öğretmen adaylarının bir 

işte çalışma durumları, hobileri olması durumu ile sürekli umut düzeyleri arasında anlamlı farklılıklar 

bulunmuştur. Bir işte çalışan ve farklı hobilere sahip öğretmen adaylarının umut düzeyleri, çalışmayan 

ve hobilere sahip olmayan öğretmen adaylarına göre daha yüksektir. Atama sayılarındaki belirsizlik ve 

düşüşten kaynaklı atanamayan ve birden fazla KPSS’ye girmek mecburiyetinde kalan atanamayan 

öğretmen adaylarının atanmaya karşı umudu azalmaktadır. İş bulma sürecinin uzaması da umudun 

azalmasına neden olmaktadır. Tükenen umut ve hayatın getirdiği zorluklar ile birlikte psikolojik 

sorunlar artmaktadır. Atanamayan öğretmen adaylarının sosyal hayatlarında da daha izole bir yaşamı 

tercih ettikleri araştırmalar sonucunda gözlemlenmiştir. 

Ayrıca incelenen çalışmalarda öğretmen adaylarının duygusal zeka ile umut düzeyi arasında pozitif 

yönlü ilişki bulunduğu görülmüştür.  Öğretmen adaylarının umut düzeyleri ile yılmazlık arasında 

pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur.  

Öğretmenlerin algılanan stres düzeyleri üzerine yapılan çalışmalarda öğretmenleri stres altında bırakan 

birçok etken olduğu görülmektedir. İşe başlamamış öğretmen adaylarını kapsayan araştırmalarda stres 

altında bırakan en büyük etkenin KPSS olduğu görülmektedir. Bununla birlikte atama belirsizliği, 

kişisel nedenler, maddi, manevi sorunlar, ailevi sorunlar ve öğretimsel sorunlar bu stresi arttıran 

nedenler arasındadır. Öğretmenlerin işe başladıktan sonraki stres düzeylerinin yer aldığı çalışmalar 

incelendiğinde öğretmenler stres düzeyi yüksek olduğu meslekler arasında gelmektedirler. Ayrıca 

öğretmenlerin çalıştığı yıl yani  kıdem olarak adlandırdığımız kavram ile algılanan stres arasında 

anlamlı bir fark olduğu görülmektedir. Bu farklılığa göre 1-10 yıl arası kıdeme sahip öğretmenler 10-

20 ve 20-30 yıl arası kıdeme sahip öğretmenlere göre daha yüksek stres düzeyine sahiptirler. Bu 

farklılığın öğretmenliğin ilk yılları olması sebebi ile uyum sağlama güçlükleri, yeni yaşama, 

öğrencilere, yeni maddi düzene, şehre, okul yönetimi ve velilere alışmakla alakalı sıkıntılar olduğu 

düşünülmektedir. 

Alan yazında öz anlayış üzerine yapılmış çalışmalar incelendiğinde çalışmalarının üniversite 

öğrencileri üzerine yoğunlaşmış olduğu görülmektedir. Farklı örneklemler üzerine yapılmış öz anlayış 

ile ilgili araştırmalar yapılabilir. Ayrıca, öğretmenler üzerinde yapılan çalışmalar incelendiğinde işe 

başlayan ve başlamayan öğretmenler arasında farklılaşan değişkenlerin araştırıldığı araştırmaların 

olmadığı görülmekle birlikte bu tür araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Öğretmenlerin umut 

düzeyleri üzerine yapılmış çalışmalar eğitim fakültesine devam eden öğretmen adayları üzerine 

yoğunlaşmaktadır. Mesleğe başlamış öğretmenlerin umut düzeyleri ile ilgili araştırmalar yapılabilir. 
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARI, AKADEMİK 

ERTELEME VE PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ DÜZEYLERİ 

 

COPING WITH STRESS, ACADEMIC PROCRASTINATION AND PSYCHOLOGICAL WELL-

BEING LEVELS OF UNIVERSITY STUDENTS STYLES 
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Özet 

Günümüzde en çok karşımıza çıkan kavramlardan biri olan stres, bireyin fiziksel veya çevreden 

kaynaklanan olumsuz uyarıcılara karşı verdiği bilişsel, duygusal ve bedensel tepkilerin bütünüdür. 

Üniversiteye yeni başlayan öğrenciler için yeni bir şehire yerleşme, uyum sorunları, barınma sorunları; 

ilerleyen yıllarda ise akademik başarı, maddi imkanlar, gelecek kaygısı vb. öğrencilerde strese neden 

olmaktadır. Genel olarak rahatsız verici bir durum olarak algılanmasına karşın kısa süreli ve az 

yoğunluktaki stres, kişi için motivasyon kaynağı olup bireyin işlerini vaktinde ve tam bir şekilde 

yerine getirmesine katkı sağlayabilir. Bu noktada öğrencilerin kullandığı stresle başa çıkma tarzı, 

stresle etkili bir şekilde başa çıkmalarında önemli rol oynamaktadır. Stresle başa çıkmak, stresi 

tamamen bitirmeye çalışmak değil, stresi olumlu bir seviyede tutabilmeyi başarmak olarak ifade 

edilebilir. Bu çalışmada, üniversite öğrencilerinin stresle başa çıkma tarzları akademik erteleme 

düzeyleri ve psikolojik iyi oluş düzeyleri konusunda yapılmış ulaşılabilen araştırmaların sonuçları 

incelenmiştir. Araştırmalar öğrencilerin stresle başa çıkma tarzları arttıkça benlik saygılarının arttığını 

dolaylı olarak da psikolojik iyi oluşun da arttığını ortaya koymaktadır. Ayrıca, aktif (problem odaklı) 

başa çıkma tarzlarının öğrencilerin psikolojik iyi oluş düzeylerini pozitif yönde yordadığı, pasif 

(duygu odaklı) başa çıkma tarzlarının ise negatif yönde yordadığı tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Akademik Erteleme, Psikolojik İyi Oluş, Üniversite Öğrencileri, Stresle Başa 

Çıkma Tarzları  

 

Abstract  

Stress, which is one of the most frequently encountered concepts today, is the whole of the cognitive, 

emotional and bodily responses of the individual to the negative stimuli arising from the physical or 

the environment. University period brings some difficulties that can cause stress in students such as 

settlement in a new city, adaptation problems, accommodation problems for students who have just 

started university; in the following years, academic success, financial opportunities, future anxiety, 

etc. causes stress in students. Although stress is generally perceived as an uncomfortable negative 

situation, short-term and low-intensity stress is a source of motivation for the individual and can 

contribute to the individual's time management and complete their work with fulfillment. At this point, 

the style of coping with stress used by students plays an important role in coping with stress 

effectively. In this study, the results of available researches on the way of coping with stress, academic 

procrastination and psychological well-being of university students were examined. Studies reveal that 

as students' coping styles increase, their self-esteem increases and their psychological well-being also 

increases indirectly. In addition, it was found that active (problem-focused) coping styles positively 
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predicted students' psychological well-being, while passive (emotion-focused) coping styles predicted 

negatively. 

Keywords: Academic Procrastination, Psychological Well-Being, University Students, Styles of 

Coping with Stress  

 

1.   GİRİŞ 

Üniversiteye başlamak öğrenciler için yaşamın önemli bir dönüm noktasıdır. Yeni beklentilerin ortaya 

çıktığı bu dönem, öğrencilerin stres düzeylerini artırabilecek birtakım güçlükleri de beraberinde 

getirmektedir (Doğru, 2018). Özellikle üniversite öğrencilerinin kimlik arayışı içinde olmaları, aileden 

uzaklaşmaları, gelecek kaygıları ve akademik başarıları var olan stres düzeyleri üzerinde olumsuz 

etkiler yaratmaktadır. Bu noktada stresle başa çıkma kavramı önem kazanmaktadır (Basut, 2006; Akt., 

Fırat ve Kaya, 2015). 

2.  STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARI 

Stresle başa çıkmak, stresi ortadan kaldırmak değil, stresi olumlu bir düzeyde tutabilmeyi öğrenmek 

olarak ifade edilebilir. Lazarus'a (1993) göre başa çıkma iki yolla olabilir. Eğer kişi çevre ilişkisini 

değiştiren doğrudan başa çıkma davranışları kullanıyorsa, bu tarz başa çıkma problem odaklı başa 

çıkma olarak adlandırılır. Eğer kişi çevre ilişkisinde değişimi doğrudan davranışlar yoluyla değil de 

kişinin çevreyi yorumlama biçiminde oluyorsa buna da duygu odaklı başa çıkma adı verilir. Problem 

odaklı başa çıkma tarzının kullanılması dış koşullarda değişimle sonuçlanırken duygu odaklı 

yöntemlerin kullanılmasının bireyde içsel bir değişim meydana getirdiği görülmektedir (Akt: 

Yerlikaya, 2007). Bununla birlikte insanlar stresle baş edebilmek adına bir takım bireysel yöntemlere 

başvurmaktadır. Bireye zarar verecek seviyede stres yaşandığında kullanılan yöntemler şu şekilde 

sıralanabilir: Fiziksel hareketler, nefes egzersizleri, meditasyon, biyolojik geri bildirim, gevşeme, 

beslenme, sosyal destek, spor faaliyetlerinde bulunma ve zaman yönetimidir (Luzumlu, 2013; Akt., 

Duman, 2016). 

3.  AKADEMİK ERTELEME 

Solomon ve Rothblum’a (1984) göre erteleme türlerinden biri olan akademik erteleme, ödev yapma, 

proje hazırlama, sınavlara hazırlanma haftalık verilen okuma ödevlerini yapma gibi akademik 

sorumlulukları düzenli olarak yerine getirmeyip daha sonraya bırakarak son tarihine çok az kala 

yapmayı içerir. Yapılan araştırmalar, ertelemenin özellikle üniversite öğrencileri arasında yaygın 

olduğunu ortaya koymaktadır (Dewitte ve Schouwenburg, 2002; Akt., Altun ve Özer, 2011). 

Akademik erteleme davranışının nedenleri arasında görevden kaynaklanan nedenler ve başarısızlık 

korkusu yer almaktadır. Bir görevi yerine getirmek için gereken becerilerinin olmayışı, algılama ve 

başarısızlık korkusu kişinin geciktirmelerini arttırır (Ferrari ve diğ., 2005; Akt., Yıldırım, 2011). 

Öğrencilerin konuya tam olarak hakim olmaması ve içsel motivasyonlarının düşük olması da 

akademik erteleme nedenleri arasında yer almaktadır (Yıldırım, 2011).   

 

4.     PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ 

Psikolojik iyi oluş, bireyin kendisine ve çevresine karşı olumlu düşünebilmesi, yaşamında bir anlam 

oluşturarak çevresindekilerle kurduğu ilişkide tatmin olması, aynı zamanda bireyin hayatının bir amaç 

doğrultusunda ilerlemesini, kendi yaşam felsefesini oluşturup kavrayabilmesini, yaşamıyla alakalı 

ciddi kararlar alma yeteneğini belirten fonksiyonel bir terim olarak tanımlamıştır (Karakaya ve 

Ümmet, 2022). Üniversitede eğitime devam eden öğretmen adayları, psikolojik iyi oluş ve stress 

düzeylerinin kontrolüne destek olmak olmak amacıyla okullardaki rehberlik hizmetlerinden 

yararlanabilmektedir (Balcı, 2019; Balcı, 2019). Ayrıca,  psikolojik iyi oluş ve umut düzeyleri 

konusunda psikolojik danışmanlar tarafından psikolojik destek verilmektedir (Balcı, 2017). Psikolojik 

iyi oluş, pozitif benlik algısını, toplumsal otoriteyi, güzel ve sağlam ilişkileri, bağımsızlığı, hayatın 

anlamını aramayı ve hedef belirleyerek sürekli ilerlemek ve büyümek olarak ifade edilmektedir 

(Karakaya ve Ümmet, 2022).  
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5. ÇALIŞMANIN AMACI VE YÖNTEMİ 

Bu çalışmanın amacı son yıllarda yapılan araştırmalardan yararlanarak üniversite öğrencilerinin stresle 

başa çıkma tarzları, akademik erteleme ve psikolojik iyi oluş düzeyleri ile ilişkili faktörleri ortaya 

koymaktır. Bu amaç doğrultusunda çalışmada sistematik derleme metodu kullanılmıştır. Sistematik 

derleme, araştırılacak konu ile ilgili tüm çalışmaların kapsamlı bir biçimde taranıp, çeşitli dâhil etme 

ve dahil etmeme kriterleri kullanılarak hangi çalışmaların derlemeye alınacağının belirlenmesi, 

derlemeye dâhil edilen araştırmalarda yer alan bulguların analiz edilmesidir (Karaçam, 2013). Bu 

çalışmada sistematik derleme çalışmasından yararlanılarak üniversite öğrencilerinin stresle başa çıkma 

tarzları, akademik erteleme ve psikolojik iyi oluş düzeyleri ile ilgili makaleler ve tezler 

değerlendirilmeye alınmıştır. Bu çalışmalara ulaşmak için akademik veri tabanları kullanılmıştır. 

Çalışmanın amacı doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır. 

1. Üniversite öğrencilerinin stresle başa çıkma tarzları ile ilişkili faktörler hangileridir? 

2. Üniversite öğrencilerinin akademik erteleme düzeyleri ile ilişkili faktörler hangileridir? 

3. Üniversite öğrencilerinin psikolojik iyi oluş düzeyleri ile ilişkili faktörler hangileridir? 

Belirlenen araştırma soruları çerçevesinde yürütülen sistematik derleme sürecinde tarama yapılırken 

aramalarda ‘stresle başa çıkma tarzları* akademik erteleme’ ve ‘psikolojik iyi oluş*  aramaları 

yapılmıştır. Değerlendirilmeye alınan 30 araştırmanın 4 tanesi stresle başa çıkma tarzları, 5 tanesi 

akademik erteleme ve 5 tanesi ‘psikolojik iyi oluş ile ilgilidir. Belirlenen araştırmalar seçilirken 

araştırmanın amacı ve soruları belirleyici olmuştur. Sistematik derleme yönteminin özelliklerinde 

belirtildiği gibi bu çalışmada çeşitli dahil etme kriterleri uygulanmıştır. Bu kriterler; 

Üniversite öğrencilerinin stresle başa çıkma tarzları ile ilgili tez olması, 

Üniversite öğrencilerinin akademik erteleme düzeyleri ile ilgili tez olması, 

Üniversite öğrencilerinin psikolojik iyi oluş düzeyleri ile ilgili tez olması, 

Araştırmanın, çalışma grubunun üniversite öğrencilerini kapsıyor olmasıdır. 

Araştırmaya Dahil Etmeme Kriterleri: 

Araştırma kapsamında değerlendirmeye alınan araştırmalara karar verirken araştırmaların, üniversite 

öğrencileriyle yapılan çalışmalar olmasına dikkat edilmiş olup, üniversite öğrencisi olmayan bireyler 

yapılan çalışmalar dahil edilmemiştir. 

 

6. BULGULAR 

Araştırma kapsamında incelenen 30 çalışmanın, 14’ü çalışmanın türü, yayınlandığı yıl, çalışmanın adı 

ve çalışmayı kimin yaptığı gibi elde edilen bilgiler tablolar ile sunulmuştur. 
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Tablo 1: Stres ile İlgili Araştırmalar 

KONU ARAŞTIRMACININ 

ADI  

 ÇALIŞMANIN ADI 

  

TÜRÜ 

  

  

  

  

  

  

Üniversite 

öğrencilerinin 

stresle başa çıkma 

tarzları 

 

NAİME DOĞRU 

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN 

PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ 

DÜZEYLERİNİN STRES, STRESLE 

BAŞA ÇIKMA TARZLARI VE 

SOSYAL DESTEK DEĞİŞKENLERİ 

BAKIMINDAN İNCELENMESi 

  

Doktora 

Tezi 

  

İMGE ÖZDEMİR 

AİLE YANINDA YAŞAYAN VE 

AİLESİNDEN AYRI YAŞAYAN 

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN 

ALGILANAN SOSYAL DESTEK, 

STRESLE BAŞA ÇIKMA 

TARZLARI, KAYGI DÜZEYLERİ 

VE PSİKOLOJİK BELİRTİLER 

AÇISINDAN 

KARŞILAŞTIRILMASI 

  

  

YL Tezi 

  

  

 ELVAN COŞKUN  

 

 DUYGUSAL ZEKA VE 

BELİRSİZLİĞE 

TAHAMMÜLSÜZLÜĞÜN 

STRESLE BAŞA ÇIKMA 

TARZLARINA ETKİSİNİN 

İNCELENMESİ  

  

YL Tezi 

  

  

 MERVE GÜNDÜZ  

 

 PSİKOLOJİK DANIŞMAN 

ADAYLARININ STRESLE BAŞA 

ÇIKMA TARZLARININ ÇOK 

YÖNLÜ EYLEMLİ KİŞİLİK 

ÖZELLİKLERİNE, ÖZNEL İYİ 

OLUŞLARINA VE RİSK 

FAKTÖRLERİNE GÖRE 

İNCELENMESİ  

  

  

  

YL Tezi 
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Tablo 2: Akademik Erteleme ile İlgili Araştırmalar 

KONU ARAŞTIRMACININ 

ADI  

 ÇALIŞMANIN ADI 

  

TÜRÜ 

 

 

 

Üniversite 

öğrencilerinin 

akademik  

erteleme düzeyleri 

 

  

HALİME DOĞAN KOÇ  

 

 

 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN 

TEKNOLOJİ 

BAĞIMLILIKLARININ 

AKADEMİK ERTELEME 

DAVRANIŞLARI ÜZERİNE ETKİSİ  

 

  

YL Tezi 

 

 UMUT SEVİLMİŞ 

 

 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN 

AKADEMİK ERTELEME 

DÜZEYLERİNİN VE OKUL 

İKLİMİNİN BAŞARI 

YÖNELİMLERİ ÜZERİNE ETKİSİ 

  

  

YL Tezi 

  

DENİZ ÇİĞDEM 

ÇAKICI 

LİSE VE ÜNİVERSİTE 

ÖĞRENCİLERİNDE GENEL 

ERTELEME VE AKADEMİK 

ERTELEME 

DAVRANIŞININ İNCELENMESİ 

  

YL Tezi 

  

 

MERYEM DEMİR 

GÜDÜL 

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN 

AKADEMİK MOTİVASYON 

PROFİLLERİNİN 

PSİKOLOJİK İHTİYAÇ DOYUMU, 

AKADEMİK ERTELEME 

VE YAŞAM DOYUMU İLE 

İLİŞKİSİ 

  

  

Doktora 

Tezi 

 

Tablo 3: İyi Oluş Düzeyi ile İlgili Araştırmalar 

KONU ARAŞTIRMACININ ADI   ÇALIŞMANIN ADI 

  

TÜRÜ 

 

 

Üniversite 

öğrencilerinin  

psikolojik iyi 

oluş düzeyleri 

 

 GOLSA PARVİZİ  

 

 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN 

PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ VE YAŞAM 

DOYUMLARININ YORDAYICISI 

OLARAK BİLİŞSEL ESNEKLİĞİN 

ROLÜ  

  

YL Tezi 



6th INTERNATIONAL EDUCATION AND INNOVATIVE SCIENCES CONGRESS 

(November 24-25, 2022 / Burdur Mehmet Akif Ersoy University 

1556 
 

 

MUHAMMET FATİH 

YILMAZ  

 

 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN 

PSİKOLOJİK İYİ OLUŞLARININ 

PROBLEMLİ İNTERNET 

KULLANIMI VE BAZI 

DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER 

AÇISINDAN İNCELENMESİ  

  

  

YL Tezi 

  

ÜLFET YAVUZ  SPOR YAPAN VE YAPMAYAN 

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN 

PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ 

PROFİLLERİNİN İNCELENMESİ  

  

YL Tezi 

  

 

MEHMET ÇARDAK 

 

AFFEDİCİLİK YÖNELİMLİ PSİKO-

EĞİTİM PROGRAMININ AFFETME 

EĞİLİMİ, BELİRSİZLİĞE 

TAHAMMÜLSÜZLÜK, 

PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ, SÜREKLİ 

KAYGI VE ÖFKE ÜZERİNDEKİ 

ETKİSİNİN İNCELENMESİ  

  

  

  

Doktora 

Tezi 

 

MUHAMMET GÜLER  

 

 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE 

SİBER ZORBALIK VE PSİKOLOJİK 

İYİ OLUŞUN İNCELENMESİ  

  

  

YL Tezi 

 

7. SONUÇ VE ÖNERİLER  

Stresle başa çıkma tarzları ile ilişkili çalışmalardan elde edilen bulgulara göre şu sonuçlara 

ulaşılmıştır: Özdemir (2013) 344 öğrenciyle yaptığı çalışmasında, ailesinden ayrı yaşayan 

öğrencilerin, aile yanında yaşayanlara oranla daha yüksek sürekli kaygı düzeyine sahip olduğu ancak  

aile yanında yaşayıp yaşamamak ile stresle başa çıkma tarzları arasında bir ilişki bulunamadığı ifade 

edilmiştir.  

Gündüz (2018) 476 öğrenciyle yaptığı çalışmasına göre,  devlet ya da özel üniversitede öğrenim 

görmeye göre psikolojik danışman adaylarının stresle başa çıkma tarzlarının alt boyutları olan iyimser 

tarz ve sosyal destek arama düzeyleri anlamlı bir farklılık gösterirken; kendine güvenli tarz, çaresiz 

tarz ve boyun eğici tarz düzeylerinin anlamlı bir farklılık göstermediği görülmüştür. Yıldız Teknik 

Üniversitesinde öğrenim gören psikolojik danışman adaylarının iyimser tarz düzeyleri, İstanbul Aydın 

Üniversitesinde öğrenim gören psikolojik danışman adaylarının iyimser tarz düzeylerinden anlamlı 

düzeyde düşük çıkmıştır.  

Doğru (2018) 563 öğrenciyle yaptığı çalışmasında İyimser Yaklaşım ve Sosyal Destek Arama  

puanlarında cinsiyete göre arasında anlamlı bir fark olduğu görüldüğünü ifade etmiştir. Bu bulgulara 

göre, erkeklerin iyimser yaklaşım tarzını; kadınların ise Sosyal Destek Arama yaklaşım tarzını daha 

fazla kullandığı söylenebilir. Kendine Güvenli Yaklaşım, Çaresiz Yaklaşım, Boyun Eğici Yaklaşımı 

puanlarında ise cinsiyete göre anlamlı bir farkın olmadığı gözlenmiştir. 
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Coşkun (2019) 349 öğrenciyle yaptığı çalışmasında,  sigara kullanan ve kullanmayan bireylerin Stresle 

Başa Çıkma Tarzları Duygu Odaklı alt boyut puan ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık gözlendiğini ifade etmiştir; Bu sonuca göre sigara kullanmayan bireylerin Stresle Başa Çıkma 

Tarzları Duygu Odaklı alt boyut puan ortalamasının sigara kullanan bireylerden daha yüksek olduğu 

görülmüştür. Bununla birlikte katılımcılardan düzenli spor yapanların, ara sıra yapanların ve 

yapmayanların Stresle Başa Çıkma Tarzları Problem Odaklı alt boyut puan ortalaması arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gözlenmiştir;  düzenli spor yapan katılımcıların Stresle Başa 

Çıkma Tarzları Problem Odaklı puan ortalaması spor yapmayan katılımcılardan, spor yapmayan 

katılımcıların ise ara sıra spor yapan katılımcılardan daha düşük olduğu söylenebilir. 

Akademik erteleme düzeyleri ile ilişkili çalışmalardan elde edilen bulgulara göre şu sonuçlara 

ulaşılmıştır: Koç (2022) 281 öğrenciyle yaptığı çalışmasına göre,  üniversite öğrencilerinin akademik 

erteleme düzeyleri ve alt boyutlarının cinsiyet faktörüne göre farklılaşmadığı bulunmuştur. Aynı 

çalışmada,  Üniversite öğrencilerinin akademik erteleme sınıf faktörüne göre incelendiğinde anlamlı 

bir farklılığın olmadığı tespit edilmiştir. 

Çakıcı (2003) 587 öğrenciyle yaptığı çalışmasında, akademik erteleme öğrenim düzeyine göre anlamlı 

bir farklılık gösterdiğini ifade etmiştir.  Üniversite öğrencileri, lise öğrencilerine göre akademik 

erteleme davranışını daha çok göstermektedir. 

Sevilmiş (2021) 287 öğrenciyle yaptığı çalışmasında akademik erteleme düzeylerinin,  öğrenim türü 

(birinci öğretim- ikinci öğretim), yapılan spor branşı türüne  (bireysel sporlar-takım sporları) göre 

anlamlı düzeyde bir farklılık olmadığını belirtmiştir. 

Güdül (2015) 1700 öğrenciyle yaptığı çalışmasında,  yüksek düzeyde motivasyonlu profilde yer alan 

öğrencilerin akademik erteleme düzeylerinin hem orta düzeyde motivasyonlu profilde hem de düşük 

düzeyde motivasyonlu profilde yer alan öğrencilerinden önemli biçimde daha düşük olduğunu ifade 

etmiştir. Orta düzeyde motivasyonlu profilde yer alan öğrencilerin akademik erteleme düzeylerinin ise 

düşük düzeyde motivasyonlu profilde yer alan öğrencilerden önemli biçimde düşük olduğu 

görülmektedir. 

Akdoğan (2013) 570 öğrenciyle yaptığı çalışmasında üniversite öğrencilerinin depresyon düzeylerine 

göre akademik erteleme davranışlarının anlamlı düzeyde farklılaştığını ifade etmiştir.  Depresyonları 

orta düzeyde olan öğrencilerin akademik erteleme davranışı puan ortalamaları depresyonları düşük 

olan öğrencilerden anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Depresyon düzeyleri yüksek olan 

öğrencilerin akademik erteleme davranışı puan ortalamaları depresyon düzeyi düşük ve orta olan 

öğrencilerden anlamlı düzeyde yüksektir. Aynı çalışmada üniversite öğrencilerinin stres düzeylerine 

göre akademik erteleme davranışlarının anlamlı düzeyde farklılaştığı görülmektedir. Stres düzeyleri 

yüksek olan öğrencilerin akademik erteleme davranışı puan ortalamaları stres düzeyi düşük ve orta 

olan öğrencilerden anlamlı düzeyde yüksektir. Son olarak cinsiyet değişkeni açısından üniversite 

öğrencilerinin akademik erteleme davranışı puan ortalamaları anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır. 

Erkek öğrencilerin akademik erteleme davranışı puan ortalamaları kız öğrencilerden anlamlı düzeyde 

yüksektir.  

Psikolojik iyi oluş düzeyleri  ile ilişkili çalışmalardan elde edilen bulgulara göre bazı sonuçlara 

ulaşılmıştır: Parvizi (2021) 328 öğrenciyle yaptığı çalışmasında üniversite öğrencilerinin psikolojik iyi 

oluşları cinsiyete göre ve  onların romantik bir ilişkide olup olmama durumlarına göre  anlamlı 

düzeyde farklılık göstermediği tespit edilmiştir. 

Yavuz (2021) 381 öğrenciyle yaptığı çalışmasında, spor yapan ve yapmayan üniversite öğrencilerinin 

psikolojik iyi oluş düzeylerini karşılaştırmıştır. Araştırma sonucunda spor yapanların lehine anlamlı bir 

farklılık görülmektedir.  

Yılmaz (2013) 1927 öğrenciyle yaptığı çalışmasında üniversite öğrencilerinin interneti temel kullanım 

amaçlarına göre (İletişim Amaçlı,  Kişisel Fayda Amaçlı,  Eğlence Amaçlı, Bilgi Edinme Amaçlı) 

psikolojik iyi oluşları arasında anlamlı farkın olup olmadığını incelemiştir. İnterneti bilgi edinme 

amaçlı kullanan bireyler en yüksek; iletişim amaçlı kullanan bireyler ise  en düşük psikolojik iyi oluş 

puan ortalamasına sahiptirler. 

Güler (2019) öğrenciyle yaptığı çalışmasında siber zorbalık ve psikolojik iyi oluş arasında negatif 
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yönde anlamlı bir ilişki olduğunu ifade etmiştir. Başka bir ifadeyle üniversite öğrencilerinin siber 

zorbalık davranışı sergileme düzeyleri arttıkça psikolojik iyi oluş düzeyleri azalmaktadır. Aynı 

çalışmada öğrencilerin algılanan anne-baba tutumun göre psikolojik iyi oluş puan dağılımları 

arasındaki farkın anlamlı olduğu görülmüştür. Psikolojik iyi oluş düzeyine göre gruplar; demokratik 

anne-baba tutumuna sahip öğrenciler, otoriter anne-baba tutumuna sahip öğrenciler ve ilgisiz anne-

baba tutumuna sahip öğrenciler olarak sıralanmaktadır. 

Çardak (2012) 30 öğrenciyle yaptığı çalışmasında affedicilik eğilimini artırmaya yönelik hazırlanan 

psikoeğitim programının bireylerin “psikolojik iyi-oluşlarına” etkisi incelemiştir. Affedicilik eğilimini 

artırmaya yönelik hazırlanan psikoeğitim programına katılan bireylerin,  katılmayanlara göre 

psikolojik iyi oluş puanlarında önemli bir farklılık gözlenmiş ve bu durum, 3 ay sonra yapılan izleme 

ölçümlerinde de gözlemlenmiştir.  

Çalışmayla ilgili öneri olarak alan yazın araştırmasında üniversite öğrencilerinde stresle başa çıkma 

tarzları, akademik erteleme ve psikolojik iyi oluş düzeyleri konusunda daha fazla bilgiye ulaşılması 

için kitaplar, bildiriler vb. yazılar da dikkate alınabilir. Böylece alan yazında konu ile ilgili 

derinlemesine ve daha ileri düzeyde çalışmalar ortaya çıkarılabilir. Araştırma örneklemini 

yükseköğretim kurumlarında öğrenimlerine devam eden lisans öğrencileri oluşturmaktadır. Farklı 

düzeylerdeki (yüksek lisans, doktora…) öğrencilerle benzer çalışmalar yürütülebilir. 
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 Abstract 

 Uşağın özünüqiymətləndirməsi onun məktəb uğurunun müvəffəqiyyəti səviyyəsində mənalanır. İlk 

məktəb müəllimi şagirdin yeni nüfuz sahəsinə çevrilir. Bildiyimiz kimi, uşaqlar yeni şəraitə asanlıqla 

alışa bilmirlər. Bu zaman uşağın məktəbə psixoloji hazırlığından çox şey asılıdır. Çətinliklərin aradan 

qaldırılması, uşağın öz həyat tərzi və münasibətlərində dəyişiklik etməsi işində ilk məktəb 

müəllimlərinin qarşısında  çox mühüm vəzifələr durur.  

Açar sözlər: özünüqiymətləndirmə, koqnitiv komponentlər, emosional komponentlər, pozitiv - “mən“ 

obrazı, korreksiya, özünüdərk 

 

Giriş 

Uşaqlıq dövrü insanın şəxsiyyət kimi təşəkkülünün, sosial dəyərləri mənimsəməsinin məhsuldar 

dövrüdür. Uşaqda özünün dəyərliliyi haqda təsəvvürlər hələ məktəbə daxil olanadək təşəkkül tapır, 

özündə məktəb həyatı və tədrislə bağlı bir sıra gözləmələr əmələ gətirir. Həmin gözləmələr uşağın ya 

müvəffəqiyyətinin inkişafına təsir edir, ya da ona tədris fəaliyyətində müvəffəqiyyətlə irəliləmək 

imkanı vermir. Uşağın özünüqiymətləndirməsinə ziyan gətirməyən, onun şəxsi dəyərləndirmə 

duyğularını aşılayan müəllim, uşağa özü haqda müsbət təsəvvürləri formalaşdırmağa köməklik göstərə 

bilir. Yüksək və davamlı, öz quruluşuna görə harmonik olan özünüqiymətləndirmə, bütün 

münasibətlərdə bilavasitə tam və xoşbəxt  müvəffəqiyyətli inkişafa öz təsirini göstərəcəkdir. 

Uşağın özü haqqında şəxsi fikirlərinin xarakteri onun öz qabiliyyətlərinə az və ya çox inamından, 

nəticəni uğur və ya uğursuzluq kimi dərk etməsindən, buraxılmış səhvlərə düzgün münasibətindən, 

işin dərəcəsinə uyğun olaraq vəzifə seçimindən asılıdır. Onun çətinliyi uşaq üçün mümkündür. 

Bununla belə özünəinamı zəif olan uşaqlar, demək olar ki, hər bir işdə, keçilməz maneələr görməyə 

meyllidirlər. Onlarda narahatlıq həddən yüksək olur, məktəb həyatına pis uyğunlaşırlar, həmyaşıdları 

ilə çətin anlaşırlar, dərsi stressli vəziyyətdə oxuyurlar. Təhsil dəyərləri haqqında uşaqda məktəbə 

getməzdən əvvəl formalaşan fikirlər, onun təhsil və məktəblə bağlı bir sıra gözləntilərinə səbəb olur. 

Həmin gözləntilər uşağa ya uğura doğru irəliləməyə kömək edir, ya da ona təhsil fəaliyyətində uğurla 

irəliləmək imkanı vermir. 
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Gelişme 

 Şagirdlərdə özünüqiymətləndirmə problemi və onun nəzəri aspektləri U.Ceyms, C.Kuli, C.Mid, 

E.Erikson, K.Rocers, B.G.Ananyev, I.S.Kon, M.I.Lisina, A.I.Lipkina, V.V.Stolin, E.V.Şoroxova, 

Ə.Ə.Əlizadə, Ə.Ə.Qədirov, M.Ə.Həmzəyev, R.İ.Əliyev və başqaları tərəfindən əsaslı tədqiq 

edilmişdir. L.İ.Bojoviç, L.S.Vıqotski, M.ILisina və K.D.Uşinskiyə görə, məhz ibtidai məktəb yaşında 

öyrənmə fəaliyyəti mənimsənilir, zehni funksiyaların ixtiyariliyi formalaşır, hərəkətlər daxili planla 

əlaqəli olur, düşüncə, özünüidarə və özünəqiymətləndirmə təzahür edir. 

            Uşağın özünüqiymətləndirməsi onun məktəb uğurunun müvəffəqiyyətində təzahür edir  və 

şagirdin müvəffəqiyyət səviyyəsi onun özünüqiymətləndirməsində əks olunur. Son nəticədə şagirddə 

pozitiv “mən” konsepsiyasının inkişaf etdirilməsinin əsas məqsədi, uşağa özünə dəstək, daxili 

motivasiya və rəğbətləndirmə mənbəyinin təzahürü üçün köməklik etməkdə ifadə olunur.  Müəllimin 

qiymətləndirməsi və təlimdə əldə edilmiş uğurlu nəticələrin təsiri ilə uşaqda düzgün 

özünüqiymətləndirmə formalaşır. Özünüqiymətləndirmə ilə bağlı olaraq kiçik məktəblilərdə öz gücünə 

inam formalaşır. Müəllimin qayğıkeş yanaşması bu problemin asanlıqla həll olunmasına müvafiq 

imkanlar yaradır. 

Uşağın məktəb təlimi prosesində müvəffəqiyyət və ya müvəffəqiyyətsizliyi nə cür dərk etməsi 

pedaqoji prosesin gedişində özünü təzahür etdirir. B.Q.Ananyev məktəblinin nailiyyətlətinin üç əsas 

səviyyəsini ayırd edir:  

          I səviyyə uşağın bütün fənnlər üzrə yüksək uğuru ilə xarakterizə olunur; II səviyyəyə təhsil 

vəzifələrini qənaətbəxş şəkildə yerinə yetirən məktəblilərin əsas hissəsi daxildir; III səviyyəyə təhsil 

tapşırıqlarını yerinə yetirməyən, fənlərdən uğursuz olan məktəblilər təşkil edir. 

           A.A.Реанa görə, praktiki olaraq hər hansı bir təlim situasiyasında, şagirdin fənn müəllimləri, 

yaşıdları və valideynləri tərəfindən qiymətləndirmə elementləri mövcuddur. Bəzən o özü də 

fəaliyyətini qiymətləndirə bilir. Hər bir məktəbli adətən öz nisbi bilik səviyyəsini qəti surətdə bilir, 

çünki orta məktəbdə müqayisə xarakterli qiymətləndirici mühakimələr üstünlük təşkil edir. İllər 

ərzində təkrarlanan müsbət, həm mənfi qiymətləndirmələr uşağın özünüqiymətləndirməsinə 

əhəmiyyətli və prinsipial təsir göstərə bilmir. Məktəblinin onun uğurlarını ifadə edən tədris 

fəaliyyətinin sistematik olaraq müsbət qiymətləndirilməsi, onun özünüqiymətləndirməsinin zəmanəti 

olmasa da, bu cür nəticənin ehtimalını əhəmiyyətli dərəcədə artırır. Digər tərəfdən, məktəbli təlim 

situasiyalarında mənfi üstünlük təşkil edən təcrübə qazanacaqsa, onda özü haqda yalnız şagird kimi 

neqativ təsəvvür deyil, həm də digərlərinin fikir razılığına gəldiyi, neqativ özünüqiymətləndirmənin də 

formalaşacağı tam mümkündür.    

          Ənənəvi məktəb təlimi sistemində məktəbli qabiliyyətlərinin müəyyənləşdirilməsində yeganə 

əsas olmasa da vahid özül intellektin verbal təzahürüdür. Uşağın digər bütün bacarıq və qabiliyyətləri 

bu qiymətləndirmə sistemində sıxışdırılmış olur. Ona görə də verbal intellekt planında yüksək 

nəticələrə malik olmayan uşaqların çoxu, heç nəyə qadir olmadıqlarını hiss edirlər və bu hiss onları 

faktiki olaraq bütün təlim prosesində uğursuzluğa  məhkum edir və uşağın “Mən” obrazının 

formalaşmasına və onun özünə münasibətinə həddən çox neqativ təsir göstərir. Ənənəvi məktəb təlimi 

təcrübəsində müvəffəqiyyətlilik uşaqların rəqabət mübarizəsinin predmetinə çevrilir və eyni zamanda 

uşağın uğursuzluq qorxusu müəllimlər tərəfindən öyrənmə motivasiyasının əsas vasitəsi kimi istifadə 

olunur. Ona görə də bəzən məktəblinin II sinifdən VII sinifədək intervalda orta 

özünüqiymətləndirməsi tədricən və durmadan aşağı düşür. 

           Pis oxuyan şagirdlərlə mütəmadi olaraq özünüqiymətləndirmədə müvəffəqiyyətin aşağı 

düşməsinə təsirini azaldan müxtəlif vasitələrdən istifadəyə ehtiyac olur, bəzən  qaydaları pozma da bu 

cür vasitələrdən ola bilər. Buna görə də təlimə yüksək qabiliyyət təzahür etdirməyən məktəblilərdə, 

hər hansı şəxsiyyət qiymətləndirilməsinin mükəmməl müvəffəqiyyət qiyməti - yüksək dəyərlilik əsas 

faktor kimi hesab edilmir. 

          Bir qrup tədqiqatçı alim tərəfindən uşağın özünüqavrayışının öz  fərqini və onların ətrafdakılarla 

münasibətlərini nə cür qavraması problemini tədqiq edilmişdir. “Fəaliyyətdə olan sifətlər” adlandırılan 

tədqiqat prosesinin iştirakçıları eyni cür nümunəvi xüsusiyyətləri mənimsəyən, lakin müxtəlif 

müvəffəqiyyətlərə malik olan məktəblilərdən ibarət idi. Tədqiqat nəticəsində müəyyənləşdirilmişdir 
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ki, pis oxuyan uşaqlarda qeyri – adekvat hisslər daha yaxşı inkişaf etmişdir.  Ümumilikdə isə onlar 

ətraflarındakı yaşlılar və yaşıdları ilə pis davranırlar nümayiş etdirsələr də belə hesab edirlər ki, 

ətrafdakılar onlarla çox pis davranırlar. Müəyyən qabiliyyətlərə malik olan, lakin pis oxuyan şagirdlər 

özlərinin müvəffəqiyyətilə seçilən yaşıdlarından emosional müntəzəmliliyinə, eləcə də özünüqavrayışa 

və başqalarını qavramasına görə əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənirlər. 

         Məktəbdə pis oxuyan qabiliyyətli uşaqlar, ümumilikdə digər pis oxuyan uşaqlara nisbətən, 

özlərinə qarşı daha artıq neqativ hisslər  keçirirlər. Pis oxuyan şagirdlər günah, ətrafdakılardan təcrid 

olunma və qəbul edilməmə kimi hisslər keçirirlər, onları digərlərindən davranışın müdafiə tipləri: 

güzəştə getmək, meyillik, özünü ifadə etmək çətinliyi və sairə fərqləndirir. 

         Bu məqsədlə Ananyev B.Q. 1933 – cü ildə məktəb şagirdləri arasında: “Kim özünü hansı fənn 

üzrə zəif hesab edir?” mövzusunda eksperimental sorğu aparmışdır. Aparılan sorğunun nəticəsi olaraq 

uşağın konkret fənn üzrə müvəffəqiyyətinin özünüqiymətləndirməsi ilə pedaqoji qiymətləndirmə 

arasında üç cür tip münasibət müəyyənləşdirilmişdir:  

I tip - mənfi pedaqoji qiymətləndirmə ilə özünüqiymətləndirmənin üst – üstə düşməsi; II tip - 

özünüqiymətləndirmədə olan müvəffəqiyyətsizliyin rüblük pedaqoji qiymətləndirmədə təzahürü; 

III tip - pedaqoji qiymətləndirmədə müvəffəqiyyətsizliyin özünüqiymətləndirmədə bu təlimatlara 

riayət etməməsi ilə əlaqədar olması. 

         Psixoloji ədəbiyyatın təhlilinə görə, aşağı özünüqiymətləndirmə uşağı öz nailiyyətlərinin 

təzahüründən fəal qaçmağa məcbur edir, çünki, özünə hörmətlə bir araya sığmayan fəaliyyəti onda 

gərginlik və narahatlıq hissləri əmələ gətirir. Çox vaxt adekvat hissiyatın pozulması məktəbə yaxşı 

hazırlaşmış uşaqlarda baş verir. Yaxşı hazırlıq aşağı siniflərdə, praktiki olaraq az və ya heç bir səy 

göstərmədən uğurla oxumağa imkan verir. Asan uğurlar fonunda onlarda daim təriflənmələrə vərdiş 

möhkəmlənir, iddianın yüksək səviyyəsi və yüksək özünüqiymətləndirmə inkişaf edir. Yuxarı siniflərə 

keçərkən tədris materialının mürəkkəbliyi artdıqca əmək bacarıqlarına malik olmayan bu şagirdlər, 

yoldaşlarına münasibətdə öz üstünlüyünü itirir. Bunun nəticəsində isə onlarda özünüqiymətləndirmə  

kəskin şəkildə aşağı düşə bilər.  

Şagirdin özü haqqında təsəvvürləri onun müəllimlərdən, valideynlərdən aldığı 

qiymətləndirmələr və təhsilin nəticələrinə reaksiyalar əsasında formalaşır. Məktəblinin 

özünüqiymətləndirməsi əsasən məktəb jurnalında qeyd olunmuş qiymətlərdən də çox asılıdır. 

Müəllimlərin böyük əksəriyyəti hesab edir ki, ibtidai sinif şagirdləri həmişə öz qiymətləri ilə 

razılaşırlar, ona görə də onları nadir hallarda təhlil edirlər. Şagirdə öz fikrini müdafiə etmə imkanı 

yaradan və uşağın mühakimələrini nəzakətlə istiqamətləndirən müəllim bununla onda özünəhörmətin 

formalaşmasına kömək edir. Jurnala qeyd olunan qiymətləndirmə təkcə yekun  nəticəni deyil, həm də 

məktəblinin uğurlarının tövhəsini  kimi nəzərə alınmalıdır.  

          Uşaqda özünə inamın azalmasının qarşısını almaq üçün zəif oxuyan şagirdlərə kiçik uşaqlara 

qarşı müəllimlərin rolunu həvalə etməyi məqsədəuyğun hesab edilir. Bu zaman şagirddə şəxsi 

biliklərində olan boşluğu doldurmaq tələbatı təzahür edir və bu  fəaliyyətdəki uğur uşağın özünə 

hörmətinin normallaşmasına təsir edir. 

         A.I.Lipkina öz tədqiqatlarında uşaqda özünəinamın formalaşması üçün onda imkanlarına uyğun 

daxili münasibətləri inkişaf etdirmək üçün müvafiq iddiaları təklif edir. Bu hasil etmənin mexanizmi 

öz uğur və uğursuzluqlarının sağlam təhlilidir. Uğurları sadəcə təsadüflərlə izah etmək olmaz – bu 

uğurların mənşəyi aydınlaşdırılmalıdır. Uğursuzluğun səbəbləri də araşdırılmalı və gələcəkdə nəzərə 

alınmalıdır. 

 Nəticə 

 Uşağın məktəbdəki zəif inkişafını düzəltmək üçün müasir proqramlarda intellektual komponentlərə 

üstünlük verilməlidir. Bir çox məktəb korreksiya proqramlarının uğursuzluğunun mümkün səbəbi 

“mən” anlayışının “mühafizəkarlığının” düzgün qiymətləndirilməməsidir. Müəllim uşaqda özünə 

hörmətin aşağı düşməsinin qarşısını almaqda böyük rol oynayır. Əgər o, şagirdi dəstəkləyərək qeyri – 

müəyyən mənfi mühakimələrdən qaçarsa, uşağa öz fikrini müdafiə etmək imkanı verəcəkdir. Bu 

mərhələdə uşağın özünüqiymətləndirməsində emosional və koqnitiv qarşılıqlı təsir komponenetləri bir 
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mənalı deyildir. Koqnitiv komponentin daha yüksək inkişaf səviyyəsi ya adekvat yüksək, ya da 

açıqcasına azaldılmış özünüqiymətləndirmə, uşağın özünün təmin olunmamasının ifadəsi ilə 

əlaqəlidir. 

          Təlimdəki çətinliklərdən, müəllim və valideynlərin tənqidlərindən asılı olaraq məktəblilərdə öz 

gücünə inamsızlıq, frustrasiya vəziyyəti, təlimə marağın itməsi, “məktəb nevrozlarının” meydana 

gəlməsi halları baş verir. Bütün bunların baş verməməsi üçün müəllimin bu cəhətləri  çox ciddi şəkildə 

nəzərə alması daha önəmlidir.  
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Xülasə 

Gənclik yaş dövrü bir millətin əsas güc qaynağı hesab edilir. Bunun üçün də onların toplumun ehtiyacı 

istiqamətində hazırlanması sadəcə məktəb psixoloqunun, müəllim və valideynlərin üzərinə məsuliyyət 

qoymur. Bu işdə toplumun hər bir üzvü, böyük məsuliyyət daşıyır. Toplumun inkişafı onu təşkil edən 

hər bir insanın, o cümlədən onun aparıcı qüvvəsi olan gənclərin sağlam psixososial inkişafına bağlıdır. 

Psixoloji baxımdan sağlam, sosial olaraq aktiv, cəmiyyətdə sahb olduğu potensial imkanlarına və 

qabiliyyətlərinə uyğun yer tuta bilən gənclər formalaşdırmaq günümüzün ən aktual məsələlərindəndir. 

Çünkü bu günün gənci sabah toplumu təmsil edəcək müstəqil insandır. Bu insanların faydalı bir 

vətəndaş olmasını təmin etmək üçün psixososial fəaliyyətlərin önəmi böyükdür. Belə ki, bu baxımdan 

günümüzdə bir çox təsirlərlə üz-üzə qalan gənclərin psixososial inkişafını təmin etmək üçün bəzi 

neqativ təsirlərin vaxtında müəyyənləşdirilməsi və qarşısının alınması işi çox vacib və aktual 

məsələlərdən biridir. 

Autodestruktiv davranış insanın özünə qarşı fizoloji və psixoloji daxili təzyiqə yönəlmiş 

davranışlardır. Bu davranışların (suisidal davranışlar, psixotrop maddələrə bağlılıq və s.) hər biri 

insanın normal psixoloji inkişafına və onun sosial fəaliyyətini davam etdirməsinə ciddi olaraq mənfi 

təsir göstərir.  

Gənclərdə autodestruktiv davranışların qarşısının alınması üçün psixoloji risk faktorları qədər 

sosial faktorların da dəyərləndirilməsi çox vacibdir. Neqativ, konfliktlərin hökm sürdüyü mikro və 

makro mühitdə olmaq, yüksək texnologiyanın gətirdiyi yalnızlaşma, həyatın daha çox virtuallaşması, 

insanlararası münasibətlərin yetərsizliyi və s. problemlərindən dolayı lazımi səviyyədə psixososial 

köməklik göstərilməyən gənclərin autodestruktiv davranış göstərmələri gedərək artan bir reallıqdır.  

Məqalədə gənclərdə autodestruktiv davranışların sosial-psixoloji baxımdan nəzəri təhlili 

verilmiş, problemin əsas səbəbləri müəyyənləşdirilmiş və autodestruktiv gənclərlə bağlı aparılan 

psixo-sosial işin mahiyyəti təhlil olunmuşdur. Gəlinən nəticələrdən empirik tədqiqat işlərində, 

profilaktik fəaliyyətlərdə istifadə edilməsi mümkündür. Eyni zamanda məqalənin autodestruktiv 

gənclərə nəzarətin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi, problemin mahiyyətinin anlaşılması və  

autodestruktivliyin ağır nəticələrinin qarşısının alınmasında məlumat mənbəyi olacağını düşünürük.  

Açar sözlər: gənc, autodestruktiv davranış, suisidal davranış, psixotrop maddələrə bağlılıq, 

psixososial iş. 

 

Abstract 

Youth age period is considered as the main source of strength of a nation. For this reason, their 

preparation according to the needs of the society does not only place the responsibility of the school 

psychologist, teachers and parents. Every member of the society has a great responsibility in this 

matter. The development of the society depends on the healthy psychosocial development of every 

person who makes up it, including the young people who are its leading force. Forming young people 

who are psychologically healthy, socially active, who can occupy a place in society according to their 
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potential opportunities and abilities is one of the most urgent issues of today. Because the youth of 

today is an independent person who will represent society tomorrow. Psychosocial activities are 

important to ensure that these people become useful citizens. So, in this regard, in order to ensure the 

psychosocial development of young people, who face many influences today, the work of timely 

identification and prevention of some negative effects is one of the most important and urgent issues. 

Self-destructive behavior is the behavior aimed at the physiological and psychological internal 

pressure of a person against himself. Each of these behaviors (suicidal behaviors, addiction to 

psychotropic substances, etc.) has a serious negative impact on the normal psychological development 

of a person and the continuation of his social activities. 

In order to prevent self-destructive behaviors in young people, it is very important to assess 

social factors as well as psychological risk factors. Negative, being in a micro and macro environment 

dominated by conflicts, isolation caused by high technology, more virtualization of life, insufficient 

interpersonal relations, etc. It is a growing reality that young people who are not provided with 

adequate psychosocial support due to their problems show self-destructive behavior. 

The article provides a theoretical analysis of self-destructive behavior in young people from a 

socio-psychological point of view, identifies the main causes of the problem, and analyzes the nature 

of the psycho-social work conducted on auto-destructive young people. It is possible to use the 

obtained results in empirical researches and preventive activities. At the same time, we think that the 

article will be a source of information for expanding the scope of supervision of autodestructive youth, 

understanding the essence of the problem, and preventing the severe consequences of autodestruction. 

Keywords: youth, self-destructive behavior, suicidal behavior, addiction to psychotropic substances, 

psychosocial work. 

 

Psixososial iş, insanların psixoloji xüsusiyyətləri və sosial münasibətləri ilə bağlı araşdırmalar 

aparan, bu sahədə mövcud problemləri ortaya qoyan və bu problemlərin aradan qaldırılmasında xüsusi 

profilaktik fəaliyyət göstərən bir sahədir. Psixososial fəaliyyətdə başlıca olaraq əsas obyekt insanların 

sosial funksiyalarının təməlini təşkil edən ünsiyyətdir.  

Psixososial iş 1990-cı illərin sonunda praktik psixologiyanın bir sahəsi kimi ortaya çıxmışdır. 

Təbiidir ki, bu elmin ortaya çıxması toplumun həyatında sosial-psixoloji dəyişmələrin meydana 

gəlməsindən asılı olaraq yaranan tələbatla bağlıdır. Belə ki, insan psixologiyasında meydana gələn 

problemlər sadəcə psixoloji istiqamətdə deyil, sosioloji istiqamətdə də problemi təhlil etməyi, ona təsir 

mexanizmlərini ortaya qoymağı tələb edirdi. 

“Psixososial” termini bir tərəfdən müasir insanın keçirdiyi sosial-psixoloji gərginlikləri, bu 

vəziyyətin insana çoxyönlü təsiri nəticəsində yaranan, bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olan sosial və 

psixoloji problemləri müəyyənləşdirir, digər tərəfdən problemin bir-birinə təsir göstərən həm sosial, 

həm də psixoloji aspektlərini nəzərə alaraq həlli yollarını göstərir.  

Psixososial yardım fəaliyyətinə insanların sosial mühitə dezadaptasiyası, mühit amillərindən 

dolayı sosial fəaliyyətdə psixoloji diskomfortluq hiss etməsi zamanı ehtiyac duyulur. Danılmaz bir 

reallıqdır ki, günümüzdə sürətli inkişaf insanlarda, xüsusən də gənc nəsildə bir çox komfortluğu 

meydana gətirməsinin yanında diskomforta da səbəb olur. Son zamanlarda bu səbəbdən insanlara 

psixososial dəstək sosial tələb kimi ortaya çıxmışdır. Eyni zamanda psixososial dəstək fəaliyyətləri 

ciddi psixoloj problemlərin, o cümlədən deviant davranışların ilkin olaraq qarşısının alınmasında 

önəmli bir praktik sahədir. 

E.V.Zmanovskaya deviant davranışların üç qrupunu müəyyənləşdirmişdir: 

1. Antisosial (delikvient) (hüquq normaları ilə ziddiyyət təşkil edən, sosial asayişi və ətrafdakı 

insanların rahatlığını pozmağa yönəlmiş davranış); 

2. Asosial (amoral, əxlaqi-mənəvi normaları yerinə yetirməkdən yayınan, şəxsiyyətlərarası 

münasibətləri korlayan davranış); 
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3. Autodestruktiv (özünü məhv etməyə yönəlmiş), (suisidal, fanatik, riskli, qida asıllığı, kimyəvi 

asillıq yaradan davranış və s.) (14) 

Autodestruktiv (özünəzərərverici) davranış, insanın özünə hər hansı bir formada zərər verməsi 

və buna meyilli olma davranışıdır. Autodestruktiv davranış insanın özünə qarşı fizoloji və psixoloji 

daxili təzyiqə yönəlmiş davranışları əhatə edir ki, bu neqativ davranışlar insanın normal psixoloji 

inkişafına və onun sosial fəaliyyətinə ciddi mənfi təsir göstərir.  

Əsasən autodestruktiv davranışlar ən çox deviantologiya, psixiatriya və klinik psixologiya 

sahəsində öyrənilir. Lakin autodestruktiv davranışlar kəskinləşmədən əvvəl özünü ilkin etapda 

müəyyən meyilliliklə göstərir ki, bu zaman psixoloqların xüsusən autodestruktiv davranışlara meyllilik 

baxımından fərqlənən risk qrupu gənclərlə işi çox önəmlidir.  

Autodestruktiv davranış insan tərəfindən daxili konfliktin çözülməsi və ya hər hansı problemli 

vəziyyətdən çıxış üçün bir yol olaraq görülür. Autodestruktiv davranış birdən-birə ortaya çıxmır, 

zamanla, ətrafdakı insanlar üçün gizli formada meydana gəlir və getdikcə daha təhlükəli, gəncin həyatı 

üçün riskli davranışa çevrilir. 

Autodestruktiv davranış insanın anomal vəziyyəti olub onun uğursuz sosiallaşmasının 

sonucunda özünü məhv etmək istəyi ilə ortaya çıxır. O özünü ən çox psixotrop maddələrdən istifadə 

və suisid hallarında göstərir ki, bu da günümüzdə hər bir toplum üçün çox aktual bir problemdir. Eyni 

zamanda autodestruktiv davranışlar spirtli içki bağlılığı, qida qəbulundan imtina etmə və ya həddən 

artıq qida qəbulu və s. kimi davranışlar olaraq da özünü göstərir.  

Mənfi sosial mühit, insanın fərdi psixoloji və bioloji xüsusiyyətləri autodestruktiv davranışın 

formalaşması riskini artırır. Lakin autodestruktiv davranış konkret olaraq gəncin özündən, daha çox 

qarşılıqlı münasibətdə olan subyektlərin psixoloji xüsusiyyətlərindən asılıdır. Bunu aşağıdakı faktlar 

sübut edir: 

1. Eyni sosial mühitdə insanlar tam fərqli davranış və reaksiyalar göstərirlər. 

2. Autodestruktiv davranışların təkcə deviant davranış üçün münbit olan sosial şəraitdə deyil, 

eyni zamanda bəzən normal sosial mühitdə də meydan çıxma ehtimalı vardır.  

3. Eyni ailədən olan uşaqlar belə özlərinin göstərdikləri davranışlar, eyni qıcığa qarşı verdikləri 

reaksiyalar baxımından fərqlənirlər.  

4. Bəzi insanlar fərdi nevro-psixoloji xüsusiyyətlərinə bağlı olaraq bəzi situasiyalarda 

autodestruktiv davranışlara yol verirlər, amma bəzi insanlarda bu davranışlar özünü göstərmir. 

Eyni zamanda autodestruktiv davranışların yaranma səbəbi ilə bağlı aparılan araşdırmaların bu 

davranışların meydana gəlmə səbəbini insanın mənfi sosial mühitin əhatəsində olmasını da ortaya 

çıxarmışlar. Bunlar əsasən; 

1. Mənfi ailə mühiti 

2. Həmyaşıd qrupun təsiri 

3.Sosial-iqtisadi səviyyə 

Autodestruktiv davranışlar eyni zamanda insanın özünü dəyərləndirməsi ilə sıx bağlıdır. Belə ki, 

müəyyən həyati situasiyalarda insanın qarşılaşdığı uğursuzluqlarda, ünsiyyət və fəaliyyətində yaşadığı 

probemlərə bağlı olaraq özünü aşağı qiymətləndirməsi və bunun nəticəsində yaranan neyro-psixoloji 

sabitliyin pozulması autodestruktiv davranışların meydana gəlməsinə səbəb ola bilər. Belə insanlar hər 

uğursuzluq və çətinlikdə özlərini dəyərsiz, ətrafdakı insanlar üçün önəmsiz, həyatdan zövq almağa 

layiq olmayan biri kimi hesab edirlər. Onların əsas olaraq yaşadıqları hisslər utanma, günahkarlıq və 

qorxu hissləridir.  

Autodestruktiv davranışlar içərisində suisid və suisidə cəhd, narkotik maddələrdən istifadə kimi 

davranış və meyllər ən geniş yayılmış davranışlardır. Hazırda dünyada ildə ortalama olaraq 1 milyon 

insan suisid nəticəsində dünyasını dəyişir. Dünyada suisid 15-19 yaş arasında ikinci, 15-24 yaş 

arasında üçüncü, 10-14 yaş arasında dördüncü ölüm səbəbidir (Davis ve Brock 2002). 
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Ümumiyyətlə, gənclərdə susidin səbəbləri çox mürəkkəbdir. Fərdi psixoloji xüsusiyyətlər və 

emosional stresslərlə birlikdə onların şiddətindəki artma, ailənin strukturunda meydana gələn 

dəyişikliklər, seçilməyən yalnızlıq, təlimdə uğursuzluq, işsizlik, insanlarlarası münasibətlərlə bağlı 

problemlər kimi sosial və iqtisadi faktorlar səbəblər arasında sayıla bilər. 

Aparılan araşdırmalar nəticəsində gənclərdə suisidal davranışları artıran və ya birlikdə müşahidə 

edilən depressiv simptomlar belə sıralanmışdır: depressiv emosional vəziyyət, dəyərsizlik hissi, 

anhedoniya (psixologiyada normal olaraq zövq alınması lazım olan fəaliyyətlərdən zövq ala 

bilməmək, həyatdan zövq alma hissinin itməsi), yuxu pozulmaları, diqqətin mərkəzləşdirilməsində 

problemin meydana gəlməsi, qərar verməkdə çətinlik çəkmə, psixomotor dəyişikliklər, içki və 

psixotrop maddələrdən istifadə etmək, ümidsizlik, problem həll etmək bacarığında yetərsizlik.  

Gənclərdə susidal davranışlarla birlikdə ən çox özünü göstərən davranış pozulmaları əvvəlcədən 

susidal davranışa cəhd etmək, emosional pozuntu, narkotik maddədən istifadə və antisosial davranışlar 

xüsusi yer tutur. (7, 6-30). 

Mütəxəssislər tərəfindən aparılan araşdırmalarda suisidal davranış riski olan gənclərin daha çox 

dağılan  ailələrdən olduğu müəyyənləşdirilmişdir. Maraqlı bir fakt odur ki, boşanma nəticəsində ailədə 

valideynlərdən birini itirən gənclərdə intihar davranışı riskini artırarkən, ölüm nəticəsində valideynini 

itirən gənclərdə belə bir riskin artmasına rast gəlinməmişdir. Valideynlərdə depresiyaların, narkotik 

maddələdə bağlılığın, antisosial davranışların mövcud olması da gənclərdə suisid davranışını artırması 

araşdırmalarla öz təsdiqini tapmışdır. (1, 52-58). 

Eyni zamanda araşdırmaçılar valideynlər arasında davamlı olaraq konfliktlərin olması, ailədə 

münaqişəli mühitin varlığı ilə gənclərin susidal davranışları arasında bir əlaqə olduğunu ortaya 

çıxarmışlar. Digər bir tərəfdən, gəncləri susidal davranışlara yönləndirən amillərin içərisində gənclərlə 

valideynlər arasında kəskin münaqişələrin və gənclərə qarşı valideynlərin həddən artıq avtoritar 

tutumu da böyük rol oynayır. Gənc və valideyn ünsiyyətindəki yetərsizlik, ailə daxilindəki 

münasibətlərdə konflikt, valideynlərin gənclərdən çox yüksək və çox aşağı səviyyəli gözləntiləri və 

valideynlərin gəncləri həddən artıq nəzarətdə saxlamaları gənclərdə suisidə cəhd və suisid 

davranışlarını 1,4-3,6 dəfə artırır. 

Məktəbdən ayrılma və sosial izolyasiya da gənclərdə suisid riskini artıran səbəblər arasındadır. 

İşsizlik ilə birlikdə suisidal cəhd və susidal davranış xüsusilə gənc oğlanlarda daha çox müşahidə 

edilir.  

Suisidal davranış cəhdləri üçün risk faktorlarının bilinməsi və suisidal davranış göstərən 

gənclərin müəyyənləşdirilməsi suisid davranışının qarşısının alınması fəaliyyətlərində yol göstərici 

olacaqdır və onlarla psixososial, psixoprofilaktik tədbirlərin aparılması cəmiyyət üçün çox aktual olan 

bu problemin həllində böyük rol oynayacaqdır. Bu səbəblə də gənclərlə ünsiyyətdə olan istər 

valideynlərin, istər müəllimlərin, istər məktəb psixoloqunun, istər məktəb rəhbərliyinin və 

ümumiyyətlə toplumun yuxarıda qeyd edilən davranışlarla bağlı məlumatlı olması vacibdir. Bunun 

üçün ictimai təbliğat aparılmalı, psixososial tədbirlər vaxtında görülməlidir. 

Bu baxımdan məktəb, toplum və ailə arasındakı əlaqələri gücləndirmək çox vacibdir. Bunun 

üçün gənclərdə suisid riskini dəyərləndirmək, ehtiyac hiss edilən psixoloji xidmətləri 

müəyyənləşdirmək və gənci müəyyən terapiya xidmətinə yönləndirmək lazımdır. Bununla bağlı olaraq 

gənclərdə ünsiyyət bacarığının, fərdi nəzarət bacarığının, qərar vermək, stressin idarə edilməsi kimi 

müəyyən bacarıqların formalaşdırılması çox vacib amillərdəndir.  

Suisidal davranışın meydana gəlməsi və qarşısının alınmasını aşağıdakı sxemlə izah edə bilərik. 
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Məşhur alman psixoloqu H.Otto qeyd edirdi ki, hər hansı bir gəncin suisidal davranışa cəhd 

etməsi əslində həqiqətən onun ölmək istəməsi motivi ilə deyil, ətrafdakı insanları bir növ köməyə 

çağırması motivi ilə bağlıdır.  

Gənclərdə suisidal davranışların qarşısının alıması üçün psixoloji risk faktorları qədər sosial 

faktorların, daha çox ailə faktorunun da dəyərləndirilməsi çox vacibdir. Neqativ, konfliktlərin hökm 

sürdüyü ailə mühitinə sahib olmaq, təhsilə davam etmə və mütəmadi bir işdə işləmə problemlərindən 

dolayı lazımi səviyyədə psixososial köməklik göstərilməyən gənclərin suisidal davranış göstərdikləri 

reallıqdır.  

Gənclik dövründəki sürətli fizioloji, hormonal və cinsi inkişafa psixoloji uyğunlaşma çətin olur. 

Bu dövrdə gənclər həddən artıq stress, gərginlik yaşayırlar və öhdəsindən gələ bilmədikləri stresslərin 

toplanan, artan təsirləri nəticəsində bəzi gənclər bu təzyiqə davam gətirmir və mənfi sosial mühitin də 

təsiri ilə narkotik maddədən istifadəyə yönəlirlər. Bu mövzuda aparılan araşdırmalar narkotik 

maddələrdən istifadə ilə stress səviyyəsi arasında düz mütənasib bir əlaqənin olduğunu göstərir. Bu 

dövrdə narkotik maddələrdən istifadə gənclərin psixologiyasında ciddi problemlərin ortaya çıxmasına 

səbəb olur. Məsələn, əgər gənc narkotik maddələri problemlərdən uzaqlaşmaq üçün istifadə edirsə, bu 

vəziyyət gənclərin reallıqlarla və həyatdakı çətinliklərlə mübarizə aparmaq əzmini, qabiliyyətini 

azaldaraq “mənlik” şüurunun inkişafına mənfi təsir göstərəcəkdir.  

Gənclərdə müşahidə edilən psixotrop maddələrdən istifadə problemi ölkəmizdə və dünyada 

yeni qarşılaşdığımız bir problem deyildir. Sürətli sənayeləşmə, modernləşmə və kiçik yaşayış 

yerlərindən böyük yaşayış yerlərinə köçün artmasının özü ilə birlikdə gətirdiyi insan və toplum üçün 

hər zaman gözlənilən rahatlıq və xoşbəxtlik səbəbləri olmamışdır. Belə sürətli inkişaf hər zaman 

istənilən nəticəni veməmiş ya da istənilən nəticəni versə də özü ilə birlikdə insanı tənhalaşdıran, 

öhdəsindən gəlmək məcburiyyətində olduğu problemlərin sayını artırdığı halda bu problemlərlə 

mübarizə bacarıqlarını azaldan və bu vəziyyətdə problemin “həllini” sağlam olmayan yollarla təmin 

etməyə çalışan insanların və qrupların meydana gəlməsinə səbəb olmuşdur. Bu səbəbdən də daha çox 

məsuliyyət hissinin özünü göstərdiyi gənclik yaş dövründə bəzən gənclər üzərlərinə düşən məsuliyyəti 
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yerinə yetirməkdə aciz qaldıqlarında, bir çıxış yolu tapmadıqlarında narkotik maddələrə 

istiqamətlənmiş və bu maddələrdən asılı vəziyyətə düşmüşlər.  

Gənclərin psixotrop maddələrdən istifadə baxımından risk faktorlarını üç qrupda toplamaq olar: 

bioloji faktorlar (məsələn, geneik faktorlar), psixoloji faktorlar (məsələn, emosiyalardakı pozulmalar, 

öyrənmə çətinlikləri, impulsivlik, davranış pozulmaları), sosial faktorlar (məsələn, valideynlərin 

psixotrop maddələrdən istifadə etməsi, ailə bağlarının və ailə dəstəyinin az olması, təlimdə 

uğursuzluq, həmyaşıd münasibətləri, iqtisadi və sosial dəstəyin olmaması və s.). 

Gənclərin psixotrop maddələrdən istifadəyə yönəlməsində sosial faktorlar daha önəmlidir. Bu 

cəhət bir çox psixoloji tədqiqatlarla da təsdiqlənmişdir. Narkotik maddələrə yönəlmənin səbəbləri 

sırasında olan sosial faktorlar əsasən bunlardır: narkotik maddədən istifadənin güc və prestiji 

qazandırması fikrinin qəbul edildiyi mühitdə olan gənclərdə psixotrop maddələrdən istifadə daha geniş 

yayılmışdır. Ailə mühitində münasibətlərin pozulması da (boşanma, valideynlərdən birinin ölümü 

kimi) narkotik maddədən istifadənin sayını artırır. Bununla yanaşı özünəhörmət və mənlik şüurunda 

yetərsizlik, dost və yoldaşlar tərəfindən edilən təzyiq, bir qrupa daxil olma istəyi, problem həllində 

uğursuzluq, maraq, riskə girmə həvəsi gəncləri psixotrop maddələrdən istifadə etməyə 

istiqamətləndirir.  

Həmyaşıd qrupuna bağlı risklər daha önəmlidir. Dostları psixotrop maddədən istifadə edən 

gənclərdə riskin yüksək olması gözlənilən bir haldır. Aparılan anket sorğularında gənclər ilk dəfə 

psixotrop maddədən istifadəni özləri ilə həmyaşıd olanlardan və ya onlardan bir neçə yaş böyük olan 

dostlarından öyrəndiklərini ifadə etmişlər. Bunun üçün də bu problemin qarşısını almaq üçün 

psixososial fəaliyyətlərin bütün imkanlarından istifadə etmək çox vacibdir.  

Ailələrlə psixososial iş zamanı yaş dövrününün psixoloji xüsusiyyətlərinə əsasən gənclərin dost, 

həmyaşıd davranışlarınının təsiri altında qalmağa meyilli olması  onların diqqətinə çatdırılmalıdır.  Bu 

baxımdan ailələr bu dövrün çox həssas bir  dövr olduğunu bilməli, gənclərin psixoloji inkişafı üçün 

gərəkli olan imkanları təmin etməli, qabiliyyətlərini, potensial imkanlarını inkişaf etdirməyə 

yönləndirərək həmyaşıdlardan gələcək olan mənfi təzyiqlərə qarşı müqavimətlərini artırmalıdırlar. 

Özlərinə güvənən, həyata qarşı doğru və müsbət bir münasibət formalaşdıran gənclər dost və 

həmyaşıd qrupların təklif və təzyiqlərinə qarşı da dözümlü olmağı bacarırlar.  

Gənclərin autodestruktiv davranışlara yönəlməsinin səbəblərindən biri gəncin qarşılaşdığı çətin 

vəziyyətlərdən, stressdən çıxma yollarını bilməməsi və çıxış yolunu bu davranışlara yönəlməsində 

tapmasıdır. Gənclərdə autodestruktiv davranış həddən artıq stress, ekstremal həyat şərait və ya böyük 

psixi gərginlik fonunda baş verir. Bu yaş dövrü üçün stress şəxsi və sosial stress yaradan mənbələrdən 

qaynaqlanır. Şəxsi stress yaradan səbəblər şəxsiyyətin formalaşmasındakı çatışmamazlıqlar, gələcəklə 

bağlı narahatlıqlar, qorxular, valideynlərin və toplumun gözləntilərini təmin etməklə bağlı təzyiqlər, 

müstəqillik qazanmaqda yaşanan konfliktlər və s. misal olaraq göstərilə bilər. Sosial stress yaradan 

səbəblərə isə urbanizasiya, ailə dəstəyinin və iş imkanlarının azalması, təhsil və iş uğrunda gedən 

rəqabət olaraq sayıla bilər.  

Stress yaradan faktorların təsiri stresslə bağlı əvvəlki təcrübələrə, sağlamlıq vəziyyətinə, gəncin 

mənlik şüuruna, dünyagörüşünə və mübarizə aparacaq gücünün olub olmamasına bağlıdır. Təbii ki, bu 

dövrdə ortaya çıxan stresslə mübarizəni asanlaşdırmaq və gənclik dövrünü psixoloji-mənəvi baxımdan 

sağlam yaşamaq üçün stresə uyğun reaksiya verilməlidir. Bu istiqamətdə psixososial fəaliyyətlər 

gücləndirilməli, psixoloji yardım mərkəzləri, gəncin dostları və yoldaşları, müəllimləri, məktəb 

rəhbərləri və valideynləri ilə birgə psixososial fəaliyyətlər həyata keçirərək gərəkli köməklik göstərilə 

bilər.  

Streslə mübarizədə gənclərə yardım onların özlərinə güvənlərini və gələcəkdəki stresli 

vəziyyətlərlə mübarizə aparmaq bacarıqlarını artıracaqdır. Streslə mübarizə aparma bacarıqları bir 

stress mənbəyi ilə və onun nəticələri ilə mübarizə aparmaq üçün istifadə edilən metodlardır.  

Streslə mübarizə aparmaq və stresi azaltmaq üçün gənclərlə psixososial iş çərçivəsində həyata 

keçirilən fəaliyyətlərdə; 

• Stresə səbəb olan faktorları müəyyənləşdirməyi, qavramağı və anlamağı təmin etmək, 
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• Hisslərini tanımağı, zərərli olmayan və sosial olaraq qəbul eidlən hissləri ifadə yolları 

öyrətmək, 

• Meydana çıxa biləcək stress və konflikt mənbələrini ortadan qaldırmaq üçün səmərəli 

ünsiyyət bacarıqlarından istifadə etməyi öyrətmək 

• Gündəlik həyatda ortaya çıxma ehtimalı olan stresli vəziyyətlər üçün problem həll etmə 

texnologiyalarını öyrətmək. 

Autodestruktiv davranışa sahib gənclərin yenidən topluma qazandırılması işində psixososial 

fəaliyyət çərçivəsində ailələrlə iş də çox önəmlidir. Ailələr gənclərin üzərində ciddi mənada təsirli 

olan vəziyyətlərə qarşı diqqətli davranmalı, xüsusilə gənclik dövründə müstəqil həyata atılan gəncləri 

anlamaq üçün onların psixologiyasına dərindən bələd olmalıdırlar. Bir çox hallarda valideynlərin belə 

gənclərə qarşı davranışları həddən artıq sərt olur ki, bu vəziyyət də gənclərin onlardan daha çox 

uzaqlaşmalarına və mənfi xüsusiyyətlərə sahib dost qrupunda qəbul edilmək üçün mənfi yönə 

yönəlmələrinə və qazandıqları neqativ davranışları daha da möhkəmləndirilmələrinə səbəb olur.  

Nəticə 

Suisidə meyillilik və narkotik maddələrə bağlılıq problemi başda olmaqla bütün autodestruktiv 

davranışların qarşısının alınması və profilaktik tədbirlərin görülməsində əsas olan gənclə aparılan 

psixososial fəaliyyətlərdir. Çünkü nə qədər psixoterapevtik tədbirlər həyata keçirilirsə keçirilsin 

gəncin şüurlu olaraq bu problemi həll etməyə istəkli və qərarlı davranması, bunun üçün isə onda bir 

çox psixoloji və sosial davranışların formalaşdırılması çox vacibdir.  

Autodestruktiv davranışların qarşısının alınması üçün aşağıdakı psixososial tədbirlərin həyata 

keçirilməsi gərəklidir. 

1. Autodestruktiv davranış riski daşıyan gənclərin müəyyən psixodiaqnostik metodlarla 

mütəxəssislər tərəfindən müəyyənləşdirilməsi. 

2. Gənclərin, valideynlərin, məktəb rəhbərlərinin, müəllimlərin autodestruktiv davranışla bağlı 

məlumatlandırılması. 

3. Suisidal cəhd göstərmiş gənclərin mütəmadi olaraq psixoterapevtik fəaliyyətlərdə iştirakının 

təmin olunması. 

4. Toplumun autodestruktiv davranışla bağlı maarifləndirilməsi və bu işdə kütləvi informasiya 

vasitələrinin imkanlarından istifadə etmək. 

5. Gənclər üçün xüsusi maarifləndirici proqramlarının, tədbirlərin təşkil edilməsi. 

6. Gənclərin boş zamanlarının səmərəli təşkili üçün tədbirlər proqramının hazırılanması. 

7. Davamlı olaraq avtodestruktiv davranış nümunələrinin, xüsusən də suisid hadislərinin kütləvi 

informasiya vasitələri ilə göstərilməsinin qarşısının alınması. 

8. Gənclər üçün onların özünəgüvən və problemləri həll etmə bacarıqlarını formalaşdırmağa 

yönələn treninqlər təşkil etmək. 

9. Psixotrop maddəyə bağlı olan gəncin yaxınları problemlə bağlı olaraq məlumatlandırılmalı, 

davranış modifikasiyaları tətbiq edilməlidir. 

10. Gəncin normal həyata uyğunlaşması üçün lazım olan məlumatlar verilməli və bacarıqaların 

formalaşdırılması baxımından sosial-psixoloji mexanizmlərin hazırlanmalıdır. 

11. Təkrarlanmanın qarşısının alınması üçün lazım olan psixososial fəaliyyət metodlarından 

faydalanılmalıdır. 

Bütün yuxarıda sadaladığımız tədbirlərin sadəcə bu sahə ilə bağlı olan mütəxəssis və insanlar 

tərəfindən həyata keçirilməsi yetərli deyil. Problemə daha geniş və ictimai rakursdan baxmaq lazımdır. 

Toplumun hər bir üzvü problemlə bağlı gərəkli məlumata sahib olmalı və məsuliyyət hiss etməlidir.   
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Xülasə 

Azərbaycan ədəbi dili tarixinin tədqiqi ilə məşğul olan görkəmli alimlər ədəbi dilin inkişaf tarixini 

dövrlərə, mərhələlərə ayırmağa xüsusi diqqət yetirmiş, bu sahədə böyük uğurlar əldə etmişlər. 

Azərbaycan ədəbi dili tarixinin ilk tədqiqatçılarından olan Ə.Dəmirçizadə ədəbi dilin inkişafını üç 

mərhələyə, T.Hacıyev Azərbaycan-türk ədəbi dilinin tarixini yazıyaqədərki dövr və yazılı dövr 

olmaqla iki mərhələyə ayırmış, yazıyaqədərki dövrün e.ə. II əsrdən b.e. VI əsrinə qədərini əhatə 

etdiyini, yazılı dövrün isə VII-XII əsrləri, XIII-XVI əsrləri və XVII-XXI əsrləri əhatə etdiyini 

müəyyənləşdirmişdir. N.Xudiyev Azərbaycan ədəbi dili tarixinin dövrləşdirilməsini üç mərhələyə 

ayırmışdır: 1.Azərbaycan ədəbi dilinin təşəkkülü dövrü (qədim dövrlərdən XIII əsrə qədər); 

2.Azərbaycan ədəbi dilinin ümumxalq dili əsasında formalaşması və inkişafı dövrü (XIII əsrdən XVII 

əsrə qədər); 3.Azərbaycan ədəbi dilinin milli dil əsasında formalaşması və inkişafı dövrü (XVII əsrdən 

bu günə qədər). Beləliklə, təqdim etdiyimiz bölgülərdən göründüyü kimi, Azərbaycan ədəbi dili 

tarixini tədqiq edən alimlər tədqiq etdiyimiz XIII-XIV əsrlər dövrünü Azərbaycan ədəbi dilinin 

ümumxalq dili əsasında formalaşması və inkişafı dövrünə aid etmişlər. 

XIII-XIV əsrlərə aid Azərbaycan dilində olan mənbələrin sayı, əvvəlki dövrlərlə müqayisədə çoxdur, 

bunun səbəbi kimi həm doğma Azərbaycan dilinin ictimai-siyasi nüfuzunun güclənməsini, həm də 

Azərbaycan dilinin normativlik səviyyəsinin yüksəlməsi, funksional imkanlarının daha da 

genişlənməsini göstərmək olar. XIII-XIV əsrlərə aid yazılı mənbələrdən hələ ki əlimizdə olanlara 

İzzəddin Həsənoğlunun qəzəllərini, Qul Əlinin “Qisseyi-Yusif” poemasını, İsanın “Mehri və Vəfa” 

poemasını, Qazi Bürhanəddinin “Divan”ını, “Dastani-Əhməd hərami” poemasını, Yusif Məddahın 

“Vərqa və Gülşah” poemasını, Suli Fəqihin “Yusif və Züleyxa” poemasını, Qazi Mustafa Zəririn 

“Yusif və Züleyxa” poemasını, Səyyad Həmzənin “Yusif və Züleyxa” poemasını, İmadəddin 

Nəsiminin “Divan”ını misal göstərmək olar.  

Azərbaycan türkcəsi XIII-XIV əsrlərdə ümumi türk dilinin bilavasitə varisi rolunu oynayırdı. Məhz bu 

səbəbdən, sözügedən mərhələdə ərsəyə gəlmiş ədəbi dil nümunələri həm norma xüsusiyyətlərinə, həm 

də funksional-üslubi imkanlarına görə qədim türk yazılı ədəbi dil nümunələrinin davamı idi.  

XIII-XIV əsrlərdə ana dilimizin bütün normaları, öncəliklə kütləviliyi və demokratikliyi ilə diqqət 

çəkməkdədir, həmçinin ümumtürk xüsusiyyəti özünü təzahür etdirir. XIII-XIV əsrlər Azərbaycan 

ədəbi dilinin normalarında variantlılığın təzahür etməsi həmin dövrün mürəkkəb etnolinqvistik 

prosesləri ilə əlaqədardır – müxtəlif türk tayfalarının, xalqlarının əksər hallarda sabitləşmiş dil ənənəsi 

ilə Azərbaycana gəlmələri əsrlər boyunca bu ərazidə yaşayanların dil xüsusiyyətləri ilə üst-üstə düşür 

və bunun nəticəsində bir neçə norma göstəricisi eyni vaxtda funksionallaşır. 

Ana dilimizin ədəbi dil səviyyəsində təşəkkülü prosesində (ən qədim dövrlərdən XIII əsrə qədər) 

normanın əsasları yaranmışdı, lakin buna baxmayaraq, variantlılıq heç də tamamilə aradan 

qalxmamışdı, tədqiq etdiyimiz XIII-XIV əsrlərdə isə bu variantlılığın genişlənməsinə etnolinqvistik 

şərait yaranmışdı. Burada qeyd etmək zəruridir ki, sözügedən mərhələnin sonlarına doğru 

normalardakı variantlılıq tədricən aradan qalxır. Bir məqamı da diqqətə çatdırmaq vacibdir ki, XIII-

XIV əsrlər Azərbaycan ədəbi dilində normalardakı variantlılıq dilin ayrı-ayrı qatlarında eyni səviyyədə 
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deyildir. Belə ki dilin leksik qatında variantlılıq özünü daha çox, fonetik qatında nisbətən az, 

qrammatik qatında isə daha az təzahür etdirir. 

Əlbəttə ki XIII-XIV əsrlər Azərbaycan ədəbi dilinin digər normaları kimi, fonetik norması da 

müəyyən tarixi inkişafın məhsulu kimi formalaşmışdır. Təbii olaraq, bu normanın əsasında qədim türk 

xüsusiyyətləri dayanır, lakin ərəb və fars dilləri ilə əlaqələrin get-gedə daha intensiv xarakter alması 

Azərbaycan dilinin fonetik quruluşuna da özünün müəyyən təsirini göstərir. 

Açar sözlər: ədəbi dil, norma, fonetik norma, Azərbaycan dili, variantlıq, paralellik. 

 

Summary 

Prominent scientists engaged in the study of the history of the literary language of Azerbaijan paid 

special attention to dividing the history of the development of the literary language into periods and 

stages, have achieved great success in this field. A. Demirchizade, one of the first researchers of the 

history of the literary language of Azerbaijan, divided the development of the literary language into 

three stages, T. Hajiyev divided the history of the Azerbaijani-Turkish literary language into two 

stages, the pre-writing period and the written period. From the II century B.C. that it covers up to the 

VI century, and determined that the written period covers the VII-XII centuries, XIII-XVI centuries 

and XVII-XXI centuries. N. Khudiyev divided the periodization of the history of the literary language 

of Azerbaijan into three stages: 1. The period of the formation of the literary language of Azerbaijan 

(from ancient times to the 13th century); 2. The period of formation and development of the literary 

language of Azerbaijan based on the national language (from the 13th century to the 17th century); 3. 

The period of formation and development of the literary language of Azerbaijan based on the national 

language (from the 17th century to the present day). Thus, as can be seen from the divisions we have 

presented, scholars who study the history of the literary language of Azerbaijan refer to the period of 

the thirteenth-fourteenth centuries that we are studying as the period of formation and development of 

the literary language of Azerbaijan on the basis of the national language. 

The number of sources in the Azerbaijani language of the 13th-14th centuries is more than in previous 

periods, the reason for this is the strengthening of the social and political influence of the native 

Azerbaijani language, as well as the increase in the level of normativity of the Azerbaijani language 

and the further expansion of its functional capabilities. From the written sources of the 13th-14th 

centuries, we still have Izzeddin Hasanoglu's ghazals, Ghul Ali's poem "Gisseyi-Yusif", Isa's poem 

"Mehri va Wafa", Gazi Burhaneddin's "Divan", "Dastani-Ahmed Harami" poem, Yusif Maddah's " 

Examples include the poem "Varga and Gulshah", Suli Faqih's poem "Yusif and Zuleykha", Gazi 

Mustafa Zarir's poem "Yusif and Zuleykha", Sayyad Hamza's poem "Yusif and Zuleykha", and 

Imadaddin Nasimi's "Divan". 

In the 13th-14th centuries, Azerbaijani Turkish played the role of the direct successor of the common 

Turkish language. For this reason, the examples of the literary language created in the mentioned stage 

were the continuation of the examples of the ancient Turkish written literary language, both according 

to their normative characteristics and functional-stylistic capabilities. 

In the 13th-14th centuries, all norms of our native language attract attention, first of all, with their 

massiveness and democracy, and also the all-Turkic feature manifests itself. The variation in the 

norms of the Azerbaijani literary language of the 13th-14th centuries is related to the complex 

ethnolinguistic processes of that period- the arrival of various Turkic tribes and peoples in Azerbaijan 

with a stable language tradition coincides with the language characteristics of the people living in this 

area for centuries, and as a result, several norm indicators become functional at the same time. 

In the process of formation of our native language at the level of literary language (from the earliest 

times to the 13th century), the foundations of the norm were formed, but despite this, the variant did 

not completely disappear, and in the thirteenth-fourteenth centuries we studied, the ethnolinguistic 

conditions for the expansion of this variant were created. It is necessary to note here that towards the 

end of the mentioned stage, the variability in the norms gradually disappears. It is important to pay 

attention to one point that the variation of norms in the Azerbaijani literary language of the 13th-14th 

centuries is not at the same level in different layers of the language. Thus, variantness manifests itself 
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more in the lexical layer of the language, relatively less in the phonetic layer, and less in the 

grammatical layer. 

Of course, like other norms of the Azerbaijani literary language of the XIII-XIV centuries, the 

phonetic norm was formed as a product of certain historical development. Naturally, this norm is 

based on the ancient Turkic features, but the fact that the relations with Arabic and Persian languages 

become more and more intense shows its influence on the phonetic structure of the Azerbaijani 

language. 

Key words: literary language, norm, phonetic norm, Azerbaijan language, variantness, parallelism. 

 

Giriş. Azərbaycan ədəbi dili tarixinin tədqiqi ilə məşğul olan görkəmli alimlər ədəbi dilin inkişaf 

tarixini dövrlərə, mərhələlərə ayırmağa xüsusi diqqət yetirmiş, bu sahədə böyük uğurlar əldə etmişlər. 

Azərbaycan ədəbi dili tarixinin ilk tədqiqatçılarından olan Ə.Dəmirçizadə (1,s.16) onu üç mərhələyə, 

T.Hacıyev isə yazıyaqədərki dövr və yazılı dövr (2,s.75) olmaqla iki mərhələyə ayırmış, yazıyaqədərki 

dövrün e.ə. II əsrdən b.e. VI əsrinə qədərini əhatə etdiyini, yazılı dövrün isə VII-XII əsrləri, XIII-XVI 

əsrləri və XVII-XXI əsrləri əhatə etdiyini müəyyənləşdirmişdir. N.Xudiyev Azərbaycan ədəbi dili 

tarixinin dövrləşdirilməsini üç mərhələyə ayırmışdır:  

“1.Azərbaycan ədəbi dilinin təşəkkülü dövrü (qədim dövrlərdən XIII əsrə qədər); 

2.Azərbaycan ədəbi dilinin ümumxalq dili əsasında formalaşması və inkişafı dövrü (XIII əsrdən XVII 

əsrə qədər); 

3.Azərbaycan ədəbi dilinin milli dil əsasında formalaşması və inkişafı dövrü (XVII əsrdən bu günə 

qədər)” (3, s.5). 

Beləliklə, Azərbaycan ədəbi dili tarixini tədqiq edən alimlər tədqiq etdiyimiz XIII-XIV əsrlər dövrünü 

Azərbaycan ədəbi dilinin ümumxalq dili əsasında formalaşması və inkişafı dövrünə aid etmişlər. 

XIII-XIV əsrlərə aid Azərbaycan dilində olan mənbələrin sayı, əvvəlki dövrlərlə müqayisədə çoxdur, 

bunun səbəbi kimi həm doğma Azərbaycan dilinin ictimai-siyasi nüfuzunun güclənməsini, həm də 

Azərbaycan dilinin normativlik səviyyəsinin yüksəlməsi, funksional imkanlarının daha da 

genişlənməsini göstərmək olar. 

XIII-XIV əsrlərə aid yazılı mənbələrdən hələ ki əlimizdə olanlara İzzəddin Həsənoğlunun qəzəllərini, 

Qul Əlinin “Qisseyi-Yusif” poemasını, İsanın “Mehri və Vəfa” poemasını, Qazi Bürhanəddinin 

“Divan”ını, “Dastani-Əhməd hərami” poemasını, Yusif Məddahın “Vərqa və Gülşah” poemasını, Suli 

Fəqihin “Yusif və Züleyxa” poemasını, Qazi Mustafa Zəririn “Yusif və Züleyxa” poemasını, Səyyad 

Həmzənin “Yusif və Züleyxa” poemasını, İmadəddin Nəsiminin “Divan”ını misal göstərmək olar. 

Bədii üslubda yaradılan bu nümunələrlə yanaşı, görkəmli Azərbaycan alim-şairi Hüsaməddin Həsən 

ibn Əbdülmömin Xoyinin tərtib etdiyi mənzum “Töhfeyi-Hüsam” lüğəti həmin dövrün, konkret desək, 

XIII əsrin məhsulu idi. Farsca-azərbaycanca ilk mənzum lüğət olan bu əsər gəlib bizə çatmasa da, orta 

əsrlərdə yaranmış lüğətlər üçün bir nümunə olmuşdur. Bundan əlavə, XIII əsrin sonu, XIV əsrin 

əvvəllərinə aid İbn Mühənnanın “Hilyət ül-insan və helbət ül-lisan” əsəri meydana çıxmışdı ki, bu əsər 

türk, fars və monqol dillərinə aid lüğət idi. XIII-XIV əsrlərə aid daha bir lüğət isə Mövlana Fəxrəddin 

Hinduşah ibn Səncər ibn Abdulla Sahibi Girani Naxçıvanininin “Sihahid ül-əcəm” lüğətidir. Fars 

dilindən Azərbaycan türkcəsinə tərcümə lüğəti kimi yaradılmış bu əsər müqəddimə, lüğət və 

qrammatik məlumatlar hissələrindən ibarətdir. 

Azərbaycan türkcəsi XIII-XIV əsrlərdə ümumi türk dilinin bilavasitə varisi rolunu oynayırdı. Məhz bu 

səbəbdən, sözügedən mərhələdə ərsəyə gəlmiş ədəbi dil nümunələri həm norma xüsusiyyətlərinə, həm 

də funksional-üslubi imkanlarına görə qədim türk yazılı ədəbi dil nümunələrinin davamı idi.  

XIII-XIV əsrlər Azərbaycan ədəbi dilinin fonetik norması: XIII-XIV əsrlərdə ana dilimizin bütün 

normaları, öncəliklə kütləviliyi və demokratikliyi ilə diqqət çəkməkdədir, həmçinin ümumtürk 

xüsusiyyəti özünü təzahür etdirir. 

XIII-XIV əsrlər Azərbaycan ədəbi dilinin normalarında variantlılığın təzahür etməsi həmin dövrün 

mürəkkəb etnolinqvistik prosesləri ilə əlaqədardır – müxtəlif türk tayfalarının, xalqlarının əksər 
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hallarda sabitləşmiş dil ənənəsi ilə Azərbaycana gəlmələri əsrlər boyunca bu ərazidə yaşayanların dil 

xüsusiyyətləri ilə üst-üstə düşür və bunun nəticəsində bir neçə norma göstəricisi eyni vaxtda 

funksionallaşır. 

Ana dilimizin ədəbi dil səviyyəsində təşəkkülü prosesində (ən qədim dövrlərdən XIII əsrə qədər) 

normanın əsasları yaranmışdı, lakin buna baxmayaraq, variantlılıq heç də tamamilə aradan 

qalxmamışdı, tədqiq etdiyimiz XIII-XIV əsrlərdə isə bu variantlılığın genişlənməsinə etnolinqvistik 

şərait yaranmışdı. Burada qeyd etmək zəruridir ki, sözügedən mərhələnin sonlarına doğru 

normalardakı variantlılıq tədricən aradan qalxır. Bir məqamı da diqqətə çatdırmaq vacibdir ki, XIII-

XIV əsrlər Azərbaycan ədəbi dilində normalardakı variantlılıq dilin ayrı-ayrı qatlarında eyni səviyyədə 

deyildir. Belə ki dilin leksik qatında variantlılıq özünü daha çox, fonetik qatında nisbətən az, 

qrammatik qatında isə daha az təzahür etdirir. 

Əlbəttə ki XIII-XIV əsrlər Azərbaycan ədəbi dilinin digər normaları kimi, fonetik norması da 

müəyyən tarixi inkişafın məhsulu kimi formalaşmışdır. Təbii olaraq, bu normanın əsasında qədim türk 

xüsusiyyətləri dayanır, lakin ərəb və fars dilləri ilə əlaqələrin get-gedə daha intensiv xarakter alması 

Azərbaycan dilinin fonetik quruluşuna da özünün müəyyən təsirini göstərir. 

XIII-XIV əsrlərə aid Azərbaycan ədəbi dilində fonetik normanın xüsusiyyətlərini daha aydın müşahidə 

etmək üçün bir neçə yazılı mənbə üzrə nümunələri nəzərdən keçirmək daha məqsədəuyğun olar: 

Tədqiq etdiyimiz mərhələyə aid olan yazılı mənbələrdə də sait səslər və onların variantları aşağıdakı 

şəkildə öz əksini tapmışdır: 

Əlinin “Qisseyi-Yusif” (5) əsərində: 

a – atasından (5,s.20), adları (5,s.20), altıncısı (5,s.21), aydur (5,s.21), qardaşların (5,s.21), 

aldayuban (5,s.23), azuq (5,s.26) və s. 

Aydur: Xatun, sana bu hal nədən vardı? 

Nə mənidən bu halətə düşdün imdi? (5,s.84). 

ı – qıldım (5,s.24), qarındaş (5,s.26), yığılayu (5,s.26), ağılayu (5,s.27), qızım (5,s.27), ağrıdığı 

(5,s.28), asıq (5,s.28) və s. 

Andan sonra ol Qənzəfr fikir qıldı, 

Yusifini alduğına peşman oldı (5,s.79). 

o – onumcı (5,s.21), sordı (5,s.20), oğul (5,s.22), olturdılar (5,s.23), oluq (5,s.29), onulası (5,s.30), odı 

(5,s.31) və s. 

Məlik tacir sarayına hazır gəlin, 

Ol oğlannı görüməgə həvəs qılın (5,s.65). 

u – uyur (5,s.20), yulduz (5,s.20), uyqu (5,s.20), cuhud (5,s.20), duşu (5,s.20), uluğları (5,s.22),  

tutubanı (5,s.28) və s. 

Oquyub həm əhvalını heç söyləməz, 

Uşbu biti sizin dilcə yazlur imdi (5,s.160). 

e – eşitübən (5,s.21), vermək (5,s.29), tez (5,s.30), dedüm (5,s.30), yekrək (5,s.30), sevinibən (5,s.31), 

endürdilər (5,s.33) və s. 

Hər nə dersə, inanuban boy verəlim, 

Anlar aydı: Ana boyun verdük imdi (5,s.160). 

ə – əsirgəmin (5,s.29), kəmərini (5,s.26), dədə (5,s.26), çəküb (5,s.29), mənim (5,s.31), ətəgimə 

(5,s.43) və s. 

Səndən ayru kimsənəni gözim görməz, 

Sənsən canım fəraqında səbrim qalmaz (5,s.141). 
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i – inanuban (5,s.21), ikinci (5,s.21), iyəsisən (5,s.22), izləyəlim (5,s.23), ismarladı (5,s.26), imdi 

(5,s.27) və s. 

Göndürürdi Yusifini öbə-quca, 

İsmarladı hər birinə ucdan-uca (5,s.26). 

ö – öküş (5,s.21), görklü (5,s.20), öbə-quca (5,s.26), öltürün (5,s.28), göz (5,s.29), görübənü (5,s.30), 

övdə (5,s.30), öfkəsindən (5,s.31) və s. 

Ol Yusifin qardaşları övə döndi, 

Birisi bir oğlaq dutub həm öyündi (5,s.37). 

ü – üçüncü (5,s.21), ündəyəlim (5,s.23), ümüd (5,s.29), sürər (5,s.29), üçün (5,s.32), ögütlüb (5,s.32) 

və s. 

Anı eşdüb Məlik Doğar səfər qıldı, 

Ad quyusı tekrəsində yük düşürdi (5,s.43). 

Qazi Bürhanəddinin “Divan”ında: 

a – aşını (4,s.42), ayağına (4,s.28), apardı (4,s.51), sabah (4,s.28), saçun (4,s.29), ağzuma (4,s.46), 

qara (4,s.51) və s. 

Sabah turu gəlip yüzünə baxan gözlər, 

Gərək ki ğəm çərisi üsdinə müzəffər ola (4,s.28). 

ı – qılına (4,s.44), ağzını (4,s.53), varlığım (4,s.52), laçını (4,s.56), sıçrar (4,s.57), yaxşı (4,s.57) və s. 

Çün xəyalun qıldı gözümdə məqam, 

Vacib oldı ki, ana idrar ola (4,s.30). 

o – oxuna (4,s.50), olmaz (4,s.51), oda (4,s.51), tolu (4,s.32), doldu (4,s.34), qonuq (4,s.40), yoluna 

(4,s.43) və s. 

Eşqi odı dilbərün bu başa çıxarsa, 

Ola əcəb ol od ilə başa çıxarsa (4,s.31). 

u – uyxular (4,s.32), uyuruz (4,s.32), ururam (4,s.39), qoxusunu (4,s.43), uzun (4,s.48), uçmağı 

(4,s.49), duşda (4,s.50) və s. 

Bizümlə hiylə qılur, nedəlüm cəhani-fəna, 

Dilər ki, quşca canum eşqinün oduna yana (4,s.31). 

e – eşigində (4,s.35), neydəlim (4,s.51), dedi (4,s.54), yeməkdən (4,s.56), eyvan (4,s.59), beş (4,s.59) 

və s. 

Nəsim verdi yelə, dutxun eylədi könüli, 

Apardı keysularınun qarasına, axına (4,s.31). 

ə – ər (4,s.55), ərligün (4,s.55), dəprətməgil (4,s.44), qədəm (4,s.45), sənək (4,s.56), ərkək (4,s.57) və 

s. 

Necə xətayi deyəlüm bu türkinin gözünə 

Ki, atar isə yabana, nişanəyə toxuna (4,s.31).  

i – irdüm (4,s.38), incə (4,s.39), içdivü (4,s.43), irişdi (4,s.51), kimsənə (4,s.38), içincə (4,s.52), 

kişinün (4,s.55), irax (4,s.55) və s. 

Kim ki, bizari ola bazarıdur, 

Kim ki, bazar isdəyə ba-zar ola (4,s.30). 
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ö – özgəyə (4,s.33), gözün (4,s.27), öləyim (4,s.51), görürəm (4,s.54), söz (4,s.55), gögdə (4,s.58) və s. 

Yüzündə gördügümi bən, görürsə hər bidil, 

Fəya kəramətə mən-zallə yabudil-vəsəna (4,s.31). 

ü – ünün (4,s.43), günəş (4,s.27), düşər (4,s.40), yüzümi (4,s.50), ürkər (4,s.57), gün (4,s.58) və s. 

Saçında azdı könülümü azduğu uzanur, 

Könül dilər anı ki, azmağ azana uzana (4,s.31). 

Çoxsaylı nümunələrdən göründüyü kimi, a, u, ə, i, ö saitləri əksər hallarda ərəb mənşəli alınma 

sözlərdə uzanır, milli mənşəli sözlərdə isə samit düşməsi ilə əlaqədar olaraq o, e saitlərinin uzanması 

baş verir (Məsələn: Vərqa eşqi qomaz kim, əqlin dərə (7,s.117); bu səsdüşümü alınma mənşəli 

sözlərdə də özünü göstərir: Şol müəllaqədrə gər ari göhər dersəm, nola? (8,s.14) – bu nümunədə həm 

alınma (göhər), həm də milli (dersəm, nola) mənşəli sözlərdə səsdüşümü hesabına sait uzanması baş 

vermişdir), ü və ı saitləri üçün uzanma hadisəsi xarakterik deyildir. 

XIII-XIV əsrlərə aid Azərbaycan ədəbi dili nümunələrində sait səslərlə bağlı variantlılıq aşağıdakı 

hallarda təzahür etmişdir: 

O saiti əvəzinə a saitinin işlənməsi çox geniş yayılmış, demək olar ki, XIII-XIV əsrlərdə yaşayıb 

yaratmış bütün söz sənətkarlarının yaradıcılığında müşahidə olunur: 

Anı rədd etmə, yüzü ağım bənim (4,s.26). 

Andan daxı götürməyisər hiç bizi yadə (4,s.35). 

Gər yar isəm ana, kişiyi görməgil əğyar (4,s.35). 

Qonuqluq etdi, anları doyurdu (4,s.87). 

Aldanma anın alına, andan həzər eylə (4,s.154) və s. 

Müasir dildə ı saitinin norma kimi işlənməsi hallarınını XIII-XIV əsrlərdə u saiti ilə işlənməsi 

müşahidə olunur:  

Qanilə dəstəmaz aluram ləbləriyçün (4,s.33). 

Bən sana canum verəmü sən yada könülün (4,s.35). 

Şol cadu gözün sehr ilə aldı canumu, leyk (4,s.36). 

Yar dərdi dəvadur canuma, olmasun əksük (4,s.36) və s. 

Müasir dildə i saitinin norma kimi işlənməsi hallarının XIII-XIV əsrlərdə ü saiti ilə işlənməsi 

müşahidə olunur: 

Eşqün axıtdı qanımıvü ləli-ləblərün (4,s.33). 

Bu dərdümün dəvasına əql edəməz əlac (4,s.33). 

Azadəsiyəm, nola hələ bəndənüz oldum (4,s.36). 

Al çəngüni əlünə, başla nəvayə (4,s.36). 

Bunun əksi olaraq ü saiti əvəzinə i saitinin işlənməsini də müşahidə edirik: 

Ərz edər özini ki, bənəm xünbəhayi-eşq (4,s.33). 

Dökdi gözüm camına bu qumqumeyi-eşq (4,s.33) və s. 

Həm XIII-XIV əsrlər mərhələsində, həm də sonrakı mərhələlərdə sait variantlılığının meydana 

çıxması, bir qayda olaraq, qrammatik şəraitlə əlaqədar olaraq təzahür edir. 

XIII-XIV əsrlərə aid Azərbaycan ədəbi dili nümunələrində samit səslərin işlənməsi aşağıdakı şəkildə 

özünü göstərir:  

Cingiltili samitlər: b, v, q, ğ, d, z, y, g, c:  



6th INTERNATIONAL EDUCATION AND INNOVATIVE SCIENCES CONGRESS 

(November 24-25, 2022 / Burdur Mehmet Akif Ersoy University 

1579 
 

 “Dastani-Əhməd Hərami” poemasında: 

b – bol (6,s.20), belim (6,s.20), boyum (6,s.20), birin-birin (6,s.31) və s. 

Yüzüm qara, sözüm qısa, suçum bol, 

Belim əgri, yolum doğru, boyum sol (6,s.20). 

v – varayım (6,s.27), varmı (6,s.27), verdi (6,s.31), savulub (6,s.54) və s. 

Dəgər növbət yenə anın birinə, 

Varır ol dəxi anların yerinə (6,s.32). 

q – qatı (6,s.24), qolay (6,s.25), qoyub (6,s.26), qaldı (6,s.35) və s. 

Qatında bunların gur saz var idi, 

Göl içində çox ördək, qaz var idi (6,s.69). 

ğ – qandalağın (6,s.25), çığın (6,s.31), ağu (6,s.59), bağrum (6,s.65) və s. 

Diriğa, gör nə yazılmış bu yazı, 

Nə işin idi gəzmək dağı, yazı (6,s.78). 

d – dedi (6,s.27), durmaz (6,s.31), uruldu (6,s.32), dügün (6,s.54) və s. 

Gəlir danəvü irişir hərisə, 

Dəxi zərdəvü hər nə aş ərisə (6,s.85). 

z – varmaz (6,s.23), dördünüz (6,s.31), kəndözinə (6,s.61) və s. 

Dedi kəndözinə: ah neylədim bən, 

Ağuyı göz görə nuş eylədim bən (6,s.61). 

y – yol (6,s.25), yudmaq (6,s.59), yaxam (6,s.64), tanrıya (6,s.62) və s. 

Cəbə cövşən silahı geydi anlar, 

Qəza yoluna qoyub başı canlar (6,s.26). 

g – geydi (6,s.26), görəyim (6,s.27), girdilər (6,s.30), gərdəgə (6,s.54) və s. 

Görün bu çərxi-gərduni ki, bəni, 

Sapana qoyuban atdı yabanə (6,s.66). 

c – cəbə (6,s.26), cövşən (6,s.26), canlar (6,s.26), qılınc (6,s.29) və s. 

Canın ismarladı cəhənnəmə ol, 

Paralandı ayağı, başı, əl, qol (6,s.106). 

Yusif Məddahın “Vərqa və Gülşah” əsərində: 

b – bol (7,s.100), işbu (7,s.100), bəg (7,s.104), başın (7,s.106) və s. 

Ertə anı öldürəm, başın kəsəm, 

Top edübən qarşına başın asam (7,s.106). 

v – varırdı (7,s.102), verir (7,s.102), var (7,s.103), yəvlaq (7,s.106) və s. 

Məktəbə ikisi belə varırdı, 

Xocaları çün səbəq verir idi (7,s.102). 

q – qız (7,s.104), qılır (7,s.107), uyquya (7,s.108), qıyə (7,s.110) və s. 

Qamu tışra çıqdılar, ol qəltəban, 
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Yəvlaq əsrimişdi, durdu rəvan (7,s.106). 

ğ – ğafil (7,s.105), bağrı (7,s.110), yəğmalandı (7,s.114), bağü (7,s.116) və s. 

Çün eşidər bunu bağrı qan olur, 

Qamçı urur atına, həmlə qılur (7,s.110). 

d – dün (7,s.108), döndü (7,s.110), düşdü (7,s.113), de (7,s.115) və s. 

Gerü döndü gürzü urdu Vərqəyə, 

Gər qəbayə uğradı, düşdü qıyə (7,s.110). 

z – ulduzları (7,s.100), düzləri (7,s.100), qız (7,s.104), qomaz (7,s.117) və s. 

Bəglərin, şahların, vəzirin halı bu, 

Dedilər əzmin biləlim qancaru (7,s.118). 

y – yürüdən (7,s.100), yaradan (7,s.100), yağmuru (7,s.100), eyləyən (7,s.100), uyuyu (7,s.107) və s. 

Yenə görüncə əsən qal, ey nigar, 

Ey gözəllər şahi-sultanım bənim (7,s.116). 

g – günəş (7,s.100), görklü (7,s.116), nigar (7,s.116), gecənin (7,s.118) və s. 

Yenə görüncə əsən qal, ey nigar, 

Ey gözəllər şahi-sultanım bənim (7,s.116). 

c – canı (7,s.118), qılıc (7,s.110), gecənin (7,s.118), qancaru (7,s.118) və s.  

Çün vəzir eşitdi, şad oldu canı, 

Gəldi baru üstünə, gördü anı (7,s.118). 

Sonor samitlər: l, m, n, r, ŋ:  

İzəddin Həsənoğlunun qəzəllərində:  

l – dilbər (4,s.25), qılır (4,s.25), odlara (4,s.26), al (4,s.26) və s. 

m – mən (4,s.25), Misirdə (4,s.25), bənim (4,s.26), şımtağım (4,s.26) və s.  

n – nə (4,s.25), necəsən (4,s.26), bənim (4,s.26), and (4,s.26) və s. 

r – apardı (4,s.25), itlərin (4,s.26), dursun (4,s.26), rədd (4,s.26) və s. 

ŋ – saŋa (4,s.26), aŋı (4,s.26) və s. 

Kar samitlər: p, f, x, h, t, ş, s, k, ç. 

İmadəddin Nəsiminin yaradıcılığında: 

p – pərvərdigar (9,s.170), qopdu (9,s.128), pəri (9,s.299) və s. 

Gər səni görsəydi duşunda pəri, 

Oda salaydı otuz iki pəri (9,s.299). 

f – faş edəm (9,s.31), sədəf (9,s.35), tufan (9,s.86), fərraş (9,s.101) və s. 

Həm mən qələndərsurətəm, fərdəm, mücərrəd təcridəm, 

Oldum fəqirü həm gəda, həm mülkə sultan gəlmişəm (9,s.23). 

x – çoxdur (9,s.330), vəxti (9,s.332), xəyalın (9,s.328), yox (9,s.321) və s. 

Xətadır əhsəni-təqvimi sevmək, aydır div, 

Bu höqqə asiyi gör kim, necə xətayə düşər (8,s.289). 
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h – həqiqət (9,s.252), hərami (9,s.270), sahibzəman (9,s.223) və s. 

Canımı bir nigah ilən aldı hərami gözlərin, 

Gör ki, nə dürlü fitnələr uşbu nigah içindədir (8,s.270). 

t – tanıqdır (9,s.223), getdi (9,s.223), tən (9,s.252), istər (9,s.254) və s. 

Sevdan ilə məst olmuşam, həm içmişəm qəmdən müdam, 

Məsti ələstin camıyam niçün ki, tüğyan gəlmişəm (9,s.23). 

ş – irişməz (8,s.43), düşmədi (8,s.43), daşrə (8,s.78), sunmuş (8,s.99) və s. 

Savaşməklik, dalaşməklik, irişmək, 

Qamu itlikdürür, adəm-nişanım (9,s.328). 

s – sundum (8,s.94), Musa (8,s.107), sənin (8,s.115), əsasın (8,107) və s. 

Sığırlıq çox yemək, şəhvət eşəklik, 

Yavuz xu qurd, tülkü hiylə qılanım (9,s.329). 

k – könlünü (8,s.76), küz (8,s.85), kitabı (8,s.88), kim (8,s.99) və s. 

Kəpənək geydiyimə kimsələr eyb eyləməsin, 

Kim ki, halıma mənim qılmadı nöqsan kəpənək (8,s.117). 

Aləmdə səni qıldı könül kəndinə məqsud, 

Fikri nə ulu nəsnə, zəhi əqlü zəhi ray (8,s.113). 

ç –  çayanım (9,s.328), çoxdur (9,s.330), içərəm (9,s.292) və s. 

Ey eşqə inkar eyləyən, cunü çəravü çəndi qoy, 

Niçün düşərsən aşiqin çunü çəravü çəndinə (8,s.48). 

XIII-XIV əsrlər Azərbaycan ədəbi dilində b-m paralelliyinin (bən//mən) özünü göstərməsi və bu 

fonetik hadisənin müasir canlı danışıqda da özünü göstərməsi (Mını görürsən?; Munnan mənə də ver; 

və s.) bu halın dilimiz üçün xarakterikliyinin göstəricisidir, həmçinin m (mən) variantının sonrakı 

əsrlərdə sabitləşməsi hadisəsi də özünü göstərmişdir.  

B-p paralelliyi də müşahidə edirik: Verdi Vərqa parmağından yüzügün (7,s.126). 

Bundan əlavə d-t paralelliyi də müşahidə olunur: Dedi tez tartun yuqaru Vərqayi, Yuqarı tartdılar ol 

tolu ayi (7,s.129); Tağıdan bu ləşkəri Gülşah içün (7,s.119); Qan ilə toldi qaqıdı kəndözi (7,s.119). 

“Vərqa və Gülşah” məsnəvisindən verdiyimiz nümunələrdə müasir ədəbi dilimizdə d səsi ilə işlənən 

leksemlərin (dartın, dartdılar, dağıdan, doldu) t səsi ilə (tartun, tartdılar, tağıdan, toldi) işlənməsini 

müşahidə edirik (Bu prosesin əksi də mövcuddur: Yan-yanə səf dutubanı durdılar (7,s.131); Vərqa 

ağzın dutdı dedi, zinhar (7,s.119). Bu nümunələrdə isə müasir ədəbi dildə tutub, tutdu fonetik 

tərkibində işlənən sözlər dutub, dutdi fonovariantlarında işlənmişdir.). Bundan əlavə, yuxarıda nümunə 

kimi verdiyimiz misralarda x-q paralelliyini də görürük: müasir ədəbi dildə yuxarı kimi işlənən söz 

məsnəvidə yuqaru//yuqarı fonovariantlarında işlənmişdir. X-q paralelliyini başqa nümunələrdə də 

müşahidə edə bilirik: Var idi bir yağı anlara yaqın (7,s.115); Gəldi ləşgər ilə çünkim yaqın, Pusuya 

girdi, gecə qıldı aqın (7,s.115); Söylədi işbu rəsmə çoq ol ləin, Gəlmədi Gülşah ana hərgiz yaqın 

(7,s.116); Həmin dövr ədəbi dili üçün xarakterik olan səs paralelliyindən biri də q-h paralelliyidir: 

Qamusı atdan aşağa endilər (7,s.116); Qamusun verdim sana, ey yüzi gül (7,s.116); Qamu tışra 

çıqdılar, ol qəltəban (7,s.117); Nərə urdı, dedi ki, Vərqa qanı (7,s.119); Bən bilürəm sən ulusan 

qamudan (7,s.122). 

Həmçinin, XIII-XIV əsrlər ədəbi dil nümunələrində y səsi əvəzinə g səsinin işlənməsi xarakterik dil 

hadisəsi idi: Evə gəlürlərdi ikisi belə, Gecə girürlərdi döşəgə belə (7,s.113); Yazı yazmaq, oxumaq 

ögrəndilər, Çünki yeddi yaşına dəgdi bulər (7,s.113); Gərdəgə gətürdilər Gülşahi ol gecə, Eşit imdi 
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tanrınun hökmi necə (7,s.115); Bəglərinün adı küfrü şədid, Ol bəgin adı Bəni-Əmri-Pəlid (7,s.115); 

Eşidür yolda dügün olmış olur (7,s.115); Bular Gülşahı gətürür gərdəgə (7,s.115); Çün qəza gögdən 

enə, göz bağlanur (7,s.116); Ta ki əglənəm anunla, ey sənəm (7,s.126) və s. 

XIII-XIV əsrlər ədəbi dil nümunələrində səsartımı hadisəsi özünü daha çox aşağıdakı hallarda göstərir: 

Y səsinin artımı: Gördi Gülşah anı kim, düşdi yüzin, Dutdi həq dərgahinə ol dəm yüzin (7,s.117); Kim 

yüzü çirkin, sözi zişti-ləin (7,s.118); Dedi: Ya Vərqa, yürəgin tağlama (7,s.120); Bu yigid içün siz 

qılun bir tədbir (7,s.134). 

XIII-XIV əsrlər ədəbi dil nümunələrində səsdüşümü hadisəsi özünü daha çox söz əvvəlində v 

samitinin düşməsində: Ərlik ilə ol buna qarşu dura, Endiricək gürzi fərqinə ura (7,s.131); Gəldilər 

evlərinə, oturdılar, Ol mübarək iş üçün od urdılar (7,s.114); Həp yalıncaq eyləyəm, qamçı uram 

(7,s.117); Bəzi hallarda y samitinin düşməsi də müşahidə olunur: Dedi: Bəni yalunuz qodun ata 

(7,s.120); Qomadı, qullar götürdi atəsin (7,s.120). 

Ahəng qanunu XIII-XIV əsrlər Azərbaycan ədəbi dili nümunələrində əksər hallarda gözlənilir ki, bu 

da türk dillərinin dəmir qanunu olan ahəng qanununun dilimiz üçün də xarakterik olduğunu göstərir. 

Məsələn: 

İzəddin Həsənoğlunun yaradıcılığında: apardı (2,s.157), yazıldı (2,s.157), içində (2,s.157), sana 

(2,s.157), içərəm (2,s.160), sevməyəm (2,s.160), keçər (2,s.160), gömün (2,s.160), tursun (2,s.160), 

etmə (2,s.160) və s. 

Qul Əlinin “Qisseyi-Yusif” əsərində: saqlar (5,s.24), qapar (5,s.24), eyləyəlim (5,s.26), dədə (5,s.26), 

ertə (5,s.26), yügrür (5,s.27), yayaq (5,s.28), ağırladı (5,s.40), dilərisən (5,s.41), birliginə (5,s.43), 

görünür (5,s.43), bizlər (5,s.46) və s. Dilərisən buyurqıl sən bən varalım, Aləm içrə qurtları həm 

bən dərəlim (5,s.41). 

Qazi Bürhanəddinin yaradıcılığında: özü (4,s.31), qızıl (4,s.31), keçdi (4,s.31), dəgdi (4,s.32), yayaq 

(4,s.32), eşigində (4,s.35), qatı (4,s.37), aşını (4,s.42), yaxdı (4,s.42), dedi (4,s.43), ünün (4,s.43) və s. 

Gəldi xəyalı könlümə, özini buldu xanədə, Muşduluq oldu könülə, qul xanə irdi, şükr ana (4,s.30). 

“Dastani-Əhməd hərami” poemasında: yüzüm (6,s.20), qara (6,s.20), sözüm (6,s.20), suçum (6,s.20), 

yolum (6,s.20), doğru (6,s.20), boyum (6,s.20), qandalağın (6,s.25), kimsənə (6,s.23), kişilər (6,s.29), 

xırsızmı (6,s.29), qorxdu (6,s.29), belinə (6,s.29), varayım (6,s.27), ağalar (6,s.59) və s. Dolu nemət 

gümüş, altun çanaqlar, Sinilər, təpsilər, bir-bir tabağlar (6,s.85). 

Yusif Məddahın “Vərqa və Gülşah” məsnəvisində: irdi (7,s.116), ağlar (7,s.116), yüzünə (7,s.116), 

yurduna (7,s.116), geymiş (7,s.116), atdan (7,s.116), söylədi (7,s.116), basdılar (7,s.116), qaçdılar 

(7,s.116), endilər (7,s.116), içəri (7,s.116), gəlmədi (7,s.117), saram (7,s.117) və s. Axşam oldi çün 

gətirdilər çaqır, Ol yavuzü məlun Gülşahə qaqır (7,s.117) 

İmadəddin Nəsimi yaradıcılığında: dersəm (8,s.14), düşdü (8,s.15), alına (8,s.15), edərəm (8,s.15), 

verməyəm (8,s.15), kimsənin (8,s.19), suçundan (8,s.29), evin (8,s.35), olmaya (8,s.37), süzülmüş 

(8,s.47), yerdə (8,s.51), bulunmaz (8,s.51), yığılsın (8,s.51), əlində (8,s.54), kəndi (8,s.54) və s. Al ilə 

ala gözlərin aldadı aldı könlümü, Alını gör nə al edər, kimsə irişməz alinə (8,s.43). 

Bununla yanaşı, XIII-XIV əsrlər Azərbaycan ədəbi dili nümunələrində ahəng qanununun pozulması 

hallarını da müşahidə edirik ki, bu da həm milli mənşəli sözlərdə, həm də alınma mənşəli sözlərdə 

özünü göstərir. 

Milli mənşəli sözlərdə:  

Qul Əlinin “Qisseyi-Yusif” əsərində: oldı (5,s.55), yazduq (5,s.49), gördi (5,s.72), sordı (5,s.72), görki 

(5,s.74), özin (5,s.74), döndi (5,s.75), sorər (5,s.83), gəlür (5,s.111), qılduq (5,s.114), geyüridi 

(5,s.123) və s. Hər ayunın yenikisi olduğundan, Ləşkər dərib cümlə hazır gəlduğından (5,s.124).  

İsanın “Mehri və Vəfa” əsərindən: Artdı gündən-günə rənci gördülər, Qamu bəglər dərilübən gəldilər 

(10,s.14). 

Yusif Məddahın yaradıcılığında: nədür (7,s.129), adun (7,s.129), gəldün (7,s.129), yağiyə (7,s.129), 

verdüm (7,s.129), gördi (7,s.129), ayi (7,s.129), vermədük (7,s.129), gəlür (7,s.129), söylədünüz 
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(7,s.129), baru (7,s.129), oldı (7,s.129), eşitmədüm (7,s.129), tayumı (7,s.129) və s. Sənün olsun 

cümləsi, ey xoş nigar (7,s.122). Razıyam bən sana, səni sevürəm (7,s.122). Gər anun başın gətürəsən 

bana (7,s.122). Ertə anı öldürayim zarü zar (7,s.122) və s. 

İmadəddin Nəsiminin yaradıcılığında: ari (8,s.14), alinə (8,s.15), ağulər (8,s.120) və s.  

Alınma mənşəli sözlərdə: səbah (7,s.129), nocəvan (7,s.130), nəğarə (7,s.131), gürzi (7,s.131), cəhan 

(7,s.132), meydanə (7,s.132) və s. Cəhd qıldım çox, vüsalə yetmədim, çəkdim fəraq, Tədbir ana 

neyləsin, təqdiri-yəzdan eylədi (4,s.160). 

Nəticə. Beləliklə, tədqiq etdiyimiz XIII-XIV əsrlər haqqında fikrimizi ümumiləşdirərək onu deyə 

bilərik ki, divan ədəbiyyatının dilinin formalaşdığı  bu mərhələdə ədəbi dilin lüğət tərkibində ərəb və 

fars sözləri yüksək işlənmə intensivliyinə malik idi. Elə buradaca qeyd etməliyik ki, İ.Həsənoğlunun 

yaradıcılığı ilə başlayan bu mərhələnin yekunu olan İ.Nəsimi zirvəsi növbəti əsrlərdə dilin inkişaf 

istiqamətlərini müəyyənləşdirir.  

XIII-XIV əsrlər Azərbaycan ədəbi dilinin normaları mövzusu üzərində araşdırma apararkən həmin 

mərhələnin ən mühüm yazılı abidələri (İzəddin Həsənoğlunun qəzəlləri, Qazi Bürhanəddinin “Divan”ı, 

“Dastani-Əhməd hərami” poeması, Qul Əlinin “Qisseyi-Yusif” əsəri, Yusif Məddahın “Vərqa və 

Gülşah” əsəri, İmadəddin Nəsiminin “Divan”ı və s.) üzərində təhlillər apardıq və çoxsaylı nümunələr 

əsasında mərhələyə aid fonetik xüsusiyyətlər geniş şəkildə araşdırdıq. Belə ki, araşdırma zamanı 

Azərbaycan ədəbi dilinə aid fonetik xüsusiyyətlərin XIII-XIV əsrlərə aid olan səciyyəvi cəhətləri önə 

çıxarılmış, müasir dövrə aid fonetik keyfiyyətlərlə müqayisə edilmiş, oxşar və fərqli cəhətlər ədəbi 

dilin nümunələri əsasında izah edilmişdir.  

          Bundan əlavə, XIII-XIV əsrlərdə istifadə olunan sait səslər, onların ərəb hərfləri ilə işlənməsi, 

bir hərfin dilimizdə bir neçə səsi ifadə etməsi və bunun yaratdığı çətinliklər tədqiqatda öz əksini 

tapmışdır. Həmçinin deyə bilərik ki, tədqiqat mövzumuza uyğun olaraq sözü gedən mərhələyə aid 

digər fonetik xüsusiyyətlər- sait variantlığı, samit variantlığı, saitlərin uzanması, ahəng qanununun 

işlənmə formaları, ahəng qanunun pozulma halları və onun səbəbləri kimi məsələlər mərhələyə aid 

ədəbi nümunələr əsasında, həm də indiyə qədər tədqiqata bu istiqamətdə cəlb olunmayan beytlər və 

bəndlərdən gətirilmiş nümunələr əsasında ətraflı şəkildə tədqiq olunmuşdur.  
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Xülasə 

Məqalə Həsən Mirzəyevin Azərbaycan dilinin dialekt leksikasının türk ədəbi dilinin leksikası ilə 

müqayisəli şəkildə öyrənilməsi sahəsində ilk araşdırmadır. Bu səbəbdən aktuallıq kəsb edən həmin 

mövzunun müqayisəli tarixi səviyyədə öyrənilməsi, qohum dillərin tarixi inkişafı və müasir vəziyyəti 

haqqında bilik və təsəvvürləri xeyli genişləndirə bilər. 

Həsən Mirzəyev “Dərələyəzin toponim və şivə sözləri”, “Dərələyəz folkloru”, “Qərbi Azərbaycanın 

Dərələyəz mahalı” (ensiklopedik məlumat), “Dərələyəz mahalının toponimləri və şivə sözləri” kimi 

sanballı monoqrafiyalarında Dərələyəz mahalının etnoqrafik mənzərəsini ortaya qoymuşdur. 

Professor, Azərbaycan dilçiliyində bu istiqamətdə gedən prosesləri sürətləndirməklə, oxşar mövzuda 

aparılan elmi axtarışlara impuls veribdir. O axtarışların içərisində türk dillərinin müqayisəli 

öyrənilməsi ilə bağlı araşdırmaları xüsusi yer tutur. 

Açar sözlər: Həsən Mirzəyev, türkoloq, dialekt, şivə, müqayisə, leksika 

 

Summary 

The article is the first research in the field of Hasan Mirzayev's comparative study of the dialect 

lexicon of the Azerbaijani language with the lexicon of the Turkish literary language. For this reason, 

the study of that relevant subject at a comparative historical level can significantly expand knowledge 

and ideas about the historical development and modern state of related languages. 

Hasan Mirzayev has revealed the ethnographic landscape of Darelayaz district in such monographs as 

"Toponyms and Dialects of Darelayaz", "Daralayaz Folklore", "Daralayaz District of Western 

Azerbaijan" (encyclopedic information), "Toponyms and Dialects of Darelayaz District". By 

accelerating the processes in this direction in Azerbaijani linguistics, the professor gave impetus to 

scientific research on a similar topic. Research on the comparative study of Turkish languages 

occupies a special place in those searches. 

Keywords: Hasan Mirzayev, Turkologist, dialect, dialect, comparison, lexicon 

 

Abstrakt. Müxtəlif türk dövlətlərinin meydana gəlməsi, ictimai-siyasi ayrılma türk dillərində 

ümumi və fərqli cəhətlərin müəyyənləşməsinə səbəb olur. Bu zaman oxşar cəhətlərin varlığı bu 

dillərin yaxınlığını sübut edirsə, fərqli cəhətlər hər bir dilin özünəməxsus inkişaf yolunun olduğunu 

göstərir. Həsən Mirzəyevin təqdim etdiyi əsər Azərbaycan dili Dərələyəz dialektlərinin türk dili ilə 

ortaq və fərqli xüsusiyyətləri barədə müəyyən təsəvvür yaradır. Dillərin qarşılıqlı təsirinin 

xüsusiyyətləri dil materialında öz əksini tapır. 

Giriş. Müxtəlif dillərə aid leksik vahidlərin bu və ya başqa dildə aşkara çıxarılması, 

qruplaşdırılması, dil əlaqələrinin səbəblərini, formalarını öyrənmək bu gün də aktualdır. Məqalədə 

Həsən Mirzəyevin tədqiqata cəlb etdiyi dillərin dialekt leksikası ilə ədəbi dilin müqayisəli-tarixi 

şəkildə öyrənilməsi, dil öyrənmədə ehtiyac duyulan uyğun və fərqli dil elementlərinin aşkar edilməsi 
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türk dilçiliyinin maraq dairəsinə daxildir. Əlbəttə, türk xalqları ən geci orta əsrlərin sonlarından 

etibarən etnososial diferensiasiya prosesini başa çatdıraraq müstəqil, yaxud yarımmüstəqil xalqlar kimi 

formalaşdığından dilləri də bir-birindən bu və ya digər dərəcədə fərqlənir. 

Araşdırma. Azərbaycan filologiyasının inkişafında filologiya elmləri doktoru, 

professor  Həsən Mirzəyevin xidmətlərini onun tədqiqata cəlb etdiyi mövzuları sadalamaqla da 

göstərmək mümkündür. Onun mövzu seçərkən həmişə mübahisəli, tədqiq olunmamış, dilçilərin və 

folklorşünasların toxunmadığı məsələləri tədqiqata cəlb etdiyinin şahidi olursan. Buna görə, cəsarətlə 

onu demək olar ki, professor  Həsən Mirzəyev Azərbaycan dilçiliyində feil bəhsi üzrə məktəb 

yaratmış, monoqrafiyalar yazmış, 150 il müddətində türkologiyada mübahisə doğuran bir çox 

mövzuları (feili sifət, feilin təsir kateqoriyası və s.) tədqiq etmiş və mübahisələrə son qoymuşdur. 

Tapıntılar. H.Mirzəyev demək olar ki, Azərbaycan filologiyasının bütün sahələri üzrə 

tədqiqatlar aparmışdır. Onu haqlı olaraq filologiyamızda müasir ədəbi dilimizin leksikologiyasını, 

morfoloji quruluşunu, xüsusən dilin qrammatik sistemini sinxron və diaxron planda araşdırmaqda, o 

cümlədən xalqın qədim tarixini, dilini, milli orijinallığını daha yaxşı mühafizə edib saxlayan fellərin 

mahir tədqiqatçısı hesab edirlər. Həsən Mirzəyev nəinki Azərbaycan dilçiliyində, o cümlədən 

türkologiyada indiyədək xüsusi olaraq tədqiq olunmayan və özünün hərtərəfli həllini tapmayan 

müqayisəli leksikologiyanın, morfologiyanın feil və feili sifət bəhsi geniş planda həmin alim 

tərəfindən araşdırılmışdır. Bundan əlavə, o, türk dilinin dialektlərinin müqayisəli öyrənilməsində də 

mühüm xidmətləri olan alimdir. 

Bildiyimiz kimi, Azərbaycan dilində və digər türk dillərində olan feillər özünün leksik-

semantik, morfoloji, sintaktik, üslubi, fonetik, frazeoloji, etimoloji xüsusiyyətlərinin zənginliyi, 

rəngarəngliyi və başlıcası, fərdiliyi ilə digər nitq hissələrindən fərqlənir. Bundan əlavə, feillər üçün 

xarakterik xüsusiyyətlərdən biri onun dilin milli orijinallığını və qədim ünsürlərini daha yaxşı 

mühafizə etməsidir. Ona görədir ki, dilçiliyimizdə feillərlə bağlı daha intensiv diskussiyaların, elmi 

mübahisələrin indi də şahidi oluruq. “Kateqoriyaların çoxluğu, fərdiliyi, dilçiliyin əksər sahələri ilə sıx 

bağlılığı, çoxşaxəliliyi və digər xüsusiyyətləri bu bəhsi, bu bəhslə əlaqədar sahələri söz yaradıcılığı 

baxımından hərtərəfli tədqiq etməyi zəruri edirdi”. (3, 53) Ümumi dilçilikdə, o cümlədən tükologiyada 

mübahisəli, həmçinin maraqlı səciyyəvi xüsusiyyətləri ilə zəngin olan Azərbaycan dilində feli sifət və 

təsirli-təsirsiz fellər mövzusu bir əsrdən artıq müddətdə gah feil, gah da feili sifət bəhsinə daxil 

edilmişdir. Ona görədir ki, bu istiqamətdə aparılan elmi axtarışların dərs vəsaiti kimi çap olunmasının 

zəruriliyini Azərbaycan dilçiliyi məktəbinin ən görkəmli nümayəndəsi, Azərbaycan Milli Elmlər 

Akademiyasının müxbir üzvü, professor Əbdüləzəl Dəmirçizadə belə əsaslandırırdı: “Həsən 

Mirzəyevin yazmış olduğu “Müasir Azərbaycan dilində təsirli və təsirsiz feillər” adlı dərs vəsaiti çox 

aktual problemi əhatə edir. Dilçilik ədəbiyyatında bu problem haqqında geniş məlumat olmadığı üçün 

tələbələrimiz çətinlik çəkir. Ona görə də bu dərs vəsaitinin tezliklə çap olunması ali məktəblərin 

filologiya, ibtidai məktəb pedaqogikası və metodikası fakültəsi tələbələri üçün böyük köməkdir”. (2, 

143) 

Müasir türk dilləri ümumi türk kökündən təşəkkül tapıb formalaşsa da, fonetik, leksik, 

qrammatik quruluşlarında tədricən müəyyən fərqli xüsusiyyətlər ortaya çıxmışdır. “Ayrı-ayrı türk 

dillərinin tədqiqi zamanı qohum dillərlə ümumi və fərqli cəhətlərin ortaya çıxarılması tədqiq olunan 

dilin spesifik xüsusiyyətlərini daha da dərindən öyrənməyə geniş imkan verir. Azərbaycan dilinin 

dialektlərini türk ədəbi dili ilə qarşılaşdırmamızın səbəbi ortaq elementləri aşkar edərək bu iki dilin 

tarixi əlaqələrini, qarşılıqlı təsir xüsusiyyətlərini ortaya çıxarmaqdır”. (4, 56) Buna nail olmaqdan ötrü 

Həsən Mirzəyev tədqiqatda mühüm vəzifələrin yerinə yetirilməsi qarşıya məqsəd qoyulmuşdur. 

Bunlardan ən vacibləri Azərbaycan dilinin formalaşması tarixinə nəzər salmaq, Azərbaycan 

dilinin dialekt sistemi haqqında müəyyən təsəvvür yaratmaq, Azərbaycan dili şivələrinin tədqiqi 

tarixini nəzərə çatdırmaq, Azərbaycan dili dialektlərinin fonetik və morfoloji xüsusiyyətlərini 

müəyyənləşdirmək (türk dili ilə ümumi xüsusiyyətləri), qədim türk leksikasına əsaslanaraq 

Azərbaycan dili dialektlərində və türk ədəbi dilində mövcud ortaq sözlərin leksik-tematik təsnifini 

vermək, hər iki dildə təsadüf etdiyimiz ad, əlamət-keyfiyyət və hərəkət bildirən ortaq sözləri tədqiqata 

cəlb etmək, Azərbaycan dili dialektlərində işlənən ortaq adların türk ədəbi dilindəki leksik paralellərini 

müəyyənləşdirmək, ilk olaraq məsələnin tədqiqi tarixinə nəzər salmaq, hər iki türk dilində aşkar 
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etdiyimiz ortaq sözlərin yaxınlıq dərəcəsini və inkişaf xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirmək, 

Azərbaycan dilinin dialekt leksikası ilə türk ədəbi dilində tədqiqata cəlb etdiyi ortaq leksik vahidlərin 

zənginləşməsində alınmaların rolunu müəyyən etmək tədqiqata cəlb olunmuş əsas məsələlərdir. 

Həsən Mirzəyev qeyd edir ki, müasir Azərbaycan ədəbi dilində işlənməyən və ya ədəbi dil 

üçün arxaikləşmiş bir sıra sözlər Azərbaycan dilinin dialekt leksikasında öz işləkliyini saxlayır. 

“Dialekt leksikasının qohum dillərin leksik materialları ilə qarşılıqlı əlaqədə öyrənilməsi mühüm elmi 

nəticələrin əldə edilməsinə gətirib çıxarır. Bu əsər bir-birinə çox yaxın iki qohum dilin – Azərbaycan 

və türk dillərinin müstəqil inkişaf tarixində özünü göstərən spesifik xüsusiyyətlərin aşkara çıxarılması 

baxımından faydalı ola bilər”. (5, 63) Bir-birinə yaxın olan, tarixi kökləri ilə bir-birinə bağlı olan bu 

dillərin, müqayisəli şəkildə öyrənilməsi həm tarixi leksikologiya, həm tarixi dialektologiya, 

ümumiyyətlə, Azərbaycan dilçiliyi üçün əhəmiyyət kəsb edir. 

Nəticə. Professor Həsən Mirzəyevin  bu tədqiqatının obyektini Azərbaycan dili dialektlərinin 

materialları təşkil edir. Tədqiqatın predmetini isə Azərbaycan dilinin dialekt leksikasında ortaq 

sözlərin(türk dili ilə) fono-leksik təhlilindən ibarətdir. Türk dillərinin dialekt leksikasının onun ədəbi 

və ümumxalq dilinə, həmçinin qonşu türk xalqlarının ədəbi dillərinə və onların dialektlərinə 

münasibəti türkologiya elminin öyrənilməmiş sahəsinə aiddir. Bu baxımdan Azərbaycan dili 

dialektləri ilə türk ədəbi dilinin qarşılaşdırılması türk dillərinin daha dərindən araşdırılması üçün 

faydalı ola bilər və bundan elmi mənbə kimi istifadə etmək mümkündür. Bu tədqiqat işinin 

Azərbaycan dilçiliyində, ümumi türkologiyada, habelə müqayisəli, çoxdilli lüğətlərin hazırlanmasında 

nəzəri və praktik əhəmiyyəti ola bilər. Bu tədqiqatdan həmçinin ali məktəblərin bakalavr və magistr 

pillələrində Azərbaycan dialektologiyası, Azərbaycan dilinin tarixi, Türkologiyaya giriş, Türk 

dillərinin müqayisəli qrammatikası fənlərinin tədrisində vəsait kimi də istifadə etmək olar. 
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1. Abstract 

To be appointed and serve as a teacher at a state school in Turkey, candidates must pass tests such as 

the Public Personnel Selection Test (PPTS), Teacher Domain-Specific Knowledge Test (TDSKT), and 

Education Science Exam. After entering a specific rate, they are qualified for an interview. This 

situation is an essential process for pre-service teachers. TDSKT is the determining factor in teacher 

appointments because of having a high quotient. In this study, interviews were made to get opinions 

about whether the TDSKT exam can measure teacher candidates’ four language skills or not. 

The most suitable research method for this study is seen Qualitative research design because open-

ended questions were asked to ten in-service teachers who attended TDSKT before. Also, ten pre-

service teachers contribute to the study by filling out the SWOT analysis chart about DTSKT. Twenty 

people answered the questions reluctantly in total. The results were recorded and then categorized 

according to the answers. At the end of the research, the findings revealed that participants believe 

TDSKT can evaluate theoretical knowledge, and it is necessary to be a standard test. Still, it is 

insufficient when assessing and evaluating the other four language skills. 

2. Introduction 

The quality of teachers is a major concern in many countries, and teacher education has special 

importance. The education system has three main parts: the teacher, the student, and the curriculum. 

“Among these, the teacher has the biggest role and strategic importance. “This is mainly because the 

success of the education system depends on the success of the teacher” (Erden, 1998). So, also for 

Turkey, education of teachers and appointing them are among the most significant matters. One of the 

most critical challenges in recent years has been the appointment of teachers who have graduated from 

teacher training departments of education faculties. Only literate people can develop financially and 

technologically, and this is directly tied to teaching and teachers. (Özer and Gelen, 2008). 

Nearly each of the countries in the world is trying to establish a better teacher education system or 

improve their existing systems. In Turkey, there are two main paths to become a teacher: the first is to 

graduate from one of the education faculties, and the second is to graduate from one of the science and 

literature universities' various departments. (Yıldırım and Vural, 2014). Students who graduate from 

the faculty of science and literature have the option of having a pedagogical formation certificate 

program (which entails teaching pedagogical content knowledge to students who already have it), as 

well as the option of becoming a teacher after completing the formation course. (Özoğlu, 2010). 

 In Turkey, many ways have been tried until now, but the last change has been made in 2013. Since 

then teacher candidates must pass three tests: the Public Personnel Selection Test, the Educational 

Science Test, and the Teacher Domain-Specific Knowledge Test (TDSKT), which focuses on pre-

service teachers' content knowledge. This is a very important step for teacher candidates because the 

rate of this new test affects the total point highly. After these three tests, there is also an obligatory 

interview. After getting adequate scores (which changes every year) from these tests and interviews, 

they are appointed as teachers. 

This study is carried out to get perceptions about whether TDSKT can measure the four language 

skills or not. How do teachers and pre-service teachers evaluate these changes? What do they think 

about if the TDSKT exam is sufficient? 
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Although TDSKT is a critical criterion for selecting and appointing teachers in our educational 

system, a detailed study has not been conducted on the proficiency of this exam on four language 

skills. The significance of this study is that it is expected to contribute to the literature as it will be 

among the few studies about to get perceptions about evaluating TDSKT in terms of measuring the 

four language skills for English in-service teachers and pre-service teachers in Turkey. In this regard, 

the goal of this research is to make significant contributions to teacher appointments. 

At the end of the study, it has been put forward that this exam is necessary but insufficient because it 

is not a comprehensive exam to measure four language skills. And also TDSKT overlooks the 

importance of practice in teaching and the development of teaching skills. 

 

3. Literature Review 

The appointment of teachers, which is an essential part of education, is an issue that needs to be 

thought exhaustively. Its validity and reliability should be high. In this article, we have applied the 

perceptions about TDSKT for both in-service and pre-service English teachers. 

There are not so many studies in this field, but we came across these findings when we looked at the 

literature. If four language skills are essential in all international exams, we should also review our 

exam system and arrange accordingly. We must leave aside some things like where is the cat? -It is 

under the table. (Demir, 2015) The importance of teaching language skills has been mentioned and 

focused at many studies. Another important view about this is by (Yesilcinar &Çakir, 2015) they 

believed that we must give importance a greater emphasis on listening, speaking, reading, and writing 

rather than on grammar. This is closely related to how we should educate our teachers. We must, first 

and foremost, modify our exams. Only when a valid and fair teacher assessment and evaluation 

mechanism exist, it will be possible to choose a qualified teacher. 

   3.    1. Pre-service ELTE in Turkey 

The Turkish ELTE curriculum consists of a four-year training in a university's faculty of education. 

“The first two years of the program mainly aim learners' language skills will be improved through 

courses that focus on each area separately”. (AJESI - Anadolu Journal of Educational Sciences 

International, 2019; 9(1): 181-213 DOI: 10.18039/ajesi.520842 186)  Four of the ten courses aim to 

help pre-service teachers improve their reading, listening, writing, and speaking in a foreign language. 

The other courses throughout four years like that: educational sciences, technology, additional foreign 

language, Turkish language and Turkish history, subject-matter courses such as linguistics, literature, 

methodology, and general education courses. In their last two years of education, as well as subject-

matter courses like literature, teaching language skills to all age groups, teaching practice has been 

studied. “Overall, the program is composed of 48% content knowledge, 34% pedagogical knowledge, 

and 18% general culture” (YÖK, 2018), but some researchers are pointed out that“focusing on various 

components of these programs indicates serious problems and claims to be insufficient in preparing 

teachers for real-life”. (Gürsoy and Damar, 2011; Altan and Sağlamel, 2015; Uzun, 2016; Karabuğa, 

2016; İpek and Daloğlu, 2017) 

 

     3.    2. What is the Teacher Domain-Specific Knowledge Test? (TDSKT) 

TDSKT is an exam to measure teacher candidates’ knowledge about their departments. They must 

take this exam after PPST. This was put into implementation in 2013. There are 75 questions in total. 

TDSKT's Question Distribution Estimated Effect in Percentage Number of Questions: 

Content Knowledge Test 80%, Language Proficiency 50%, Linguistics 16% ,Literature 14% 

 Content Education Test 20% 

Source:http://www.osym.gov.tr/Eklenti/1619,kpss-tablo-1-konularin-dagilimi pdf. pdf? 0  

The effect of this exam is fifty percent. This exam has the highest percentage of among them so this is 

the most significant one. 
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    3.    3. What is the Public Person Selection Test (PPST)? 

“PPST is a kind of examination which requires to be answered by all pre-service teachers who want to 

be a teacher after they graduate from an undergraduate program at faculties of education in Turkey”. 

(OSYM,2007) The students are obligated to answer a variety of questions at a specific time to be 

appointed as a state teacher. There are 120 questions in total including Turkish, maths, history, 

geography, basic law, and newsworthy questions. This exam affects thirty percent of the total score.  

  3.   4. What is Educational Sciences Exam? 

It is a type of exam that teacher candidates have to take. Educational sciences consist of developmental 

psychology, learning psychology, measurement and evaluation, program development, teaching 

methods and techniques, and guidance courses. This exam affects twenty percent of the total score. 

  3.   5. How Do Other Countries Choose Their Teachers? 

The systems for appointing teachers in other countries are generally different from those in Turkey. 

Written tests, objective interviews, evaluating teacher candidates' performances, and organizing a 

portfolio are some examples of implementations. There are other examinations involving theoretical 

knowledge, expert observations, and the results of the probation term, and this entire procedure is 

integrated into the selection of competent teachers. In some nations, students are also pre-selected 

before beginning their university studies to determine whether or not they are qualified to teach. In 

Turkey, however, teacher candidates are only exposed to one type of implementation: an exam taken 

after graduation. Sert, A. C. (2016). 

In this part of the article, we will try to provide information on teacher education, teacher recruitment, 

and selection processes in other countries that are good at education. This part is seen as essential in 

terms of having an idea of whether they give importance to the practical part or not. Because of local 

considerations, the recruitment processes in different countries are different from each other. At this 

stage, it's crucial to look into other European countries' systems and policies to come up with fresh 

ideas for better implications in Turkey. ( Sert, A. C. (2016). 

Finland: “Finnish teachers have a special status in the Finnish society” (Malaty, 2006). “Teaching 

profession is one of the most prestigious professions in Finland and the most successful students 

compete to become a teacher in Finland” (Ekinci and Öter, 2010). Teacher candidates must complete 

their post-education. The students who graduated from high schools with the highest points can apply 

for the tutorage. But only ten percent of the applies are accepted. There is no general or national exam. 

The responsibility for teacher recruitment and selection falls to the state and local governments. 

Finland does not have a nationwide appointing process for teachers with a bachelor's degree in 

education. Teachers who are to be recruited to municipality schools are sometimes chosen by school 

principals or the school board. When selecting and recruiting instructors to schools, the master's 

degree, internship success, and teaching skills success of the candidates is taken into account. (Ekinci 

and Öter, 2010). 

Germany: Teacher candidates who complete their study at universities must pass the first state 

examination, which is administered by each state's Testing Agency, to be hired as teachers. Teachers' 

content knowledge is examined in the first state examination. Candidates who pass the test are placed 

in a school and begin their two-year probationary period. During this time, candidates attend seminars 

hosted by their region's in-service training facility. They provide lectures at school under the 

supervision of a school counselor and participate in other educational activities. Candidates who are 

found to be successful at the end of this term take the second state exam, which assesses their teaching 

knowledge. Teacher applicants who pass this exam with passing results are termed "regular teachers" 

and are allowed to work in schools where they are needed. (Sağlam and Kürüm, 2005; Kilimci, 2006) 

France: Teacher applicants in 2008 were required to finish a two-year master's degree in addition to a 

three-year bachelor's degree.. Furthermore, teacher candidates must participate in teaching throughout 

their second year of the Master's program. There is no pre-selection test, but if a student wishes to 

pursue a career as a teacher, they must take the first selection test at the end of their freshman year. 

Teacher candidates must take a teacher selection test at the end of the bachelor's program, after 

passing the Community Service Implementation lesson and all 21 teaching activities. (Saydı, 2013). 
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“Recruitment of teacher candidates in the public sector is carried out in connection with civil servant 

rules and private sector personnel rules which are determined by the government. As it is carried out 

for other public personnel, for teachers who are going to work at the first and second levels have to 

take a selection test to be recruited” (Cedefop, 2013). 

    4. Methodology 

    4.   1. Qualitative Research Design  

For this study qualitative research is seen as suitable to get teachers‘ perceptions about Teacher 

Domain-Specific Knowledge Test, because “one of the chief reasons for conducting a qualitative study 

is that the study is exploratory. This means that not much has been written about the topic or the 

population being studied, and the researcher seeks to listen to participants and build an understanding 

based on their ideas” (Creswell, 2003, p.33). “Thus, qualitative researchers seek to understand the 

context or setting of the participants through visiting this context and gathering information 

personally. They also interpret what they find, an interpretation shaped by the researchers‘ own 

experiences and backgrounds” (Creswell, 2003, p. 10). 

In this study open-ended questions have been used because “they allow respondents to include more 

information, including feelings, attitudes, and understanding of the subject. Researchers can access 

better respondents' true feelings on an issue. Respondents are not likely to forget the answers they 

have to choose from if they are given the chance to respond freely, they allow for obtaining extra 

information from the respondent”. (Creswell, 2003). 

Twelve open-ended questions have been used to gather information for qualitative data. The findings 

have been recorded and then analyzed one by one. In addition, a SWOT analysis has been used by 10 

pre-service teachers. Finally, the results are discussed. 

4. 2. SWOT Analysis 

 “S.W.O.T. is an abbreviation for Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats and it is used as a 

situation analysis tool and considered as one of the effective analytical evaluation tool”(Foong, 2007). 

“SWOT analysis aims to identify the strengths and weaknesses of an organization and the 

opportunities and the threats in the environment” (Dyson, 2004). 

In this study, pre-service teachers from MAKU in Turkey were invited to offer their thoughts on the 

TDSKT's strengths and weaknesses, as well as potential opportunities and threats. 

4. 3. Research Design 

This research adopts a case study design because according to Yin, case studies can be used to explain, 

describe or explore events or phenomena in the everyday contexts in which they occur.(Yin, 1999) We 

tried to get information about the perceptions of stakeholders about a case that is already in life. The 

study follows an instrumental case study design because the researcher tries to get better insight into 

participants' opinions about the research question. “The case study approach lends itself well to 

capturing information on more explanatory ‘how’, ‘what’ and ‘why’ questions, such as ‘how is the 

intervention being implemented and received on the ground?’. The case study approach can offer 

additional insights into what gaps exist in its delivery or why one implementation strategy might be 

chosen over another.” (Yin, 1999) 

4. 4. Participants 

In this study, participants have been selected from people who are in two different statues. The first 

one is ten in-service English teachers who attended TDSKT before. It does not matter if they work in 

primary school, middle school, or high school. The sampling is convenient to access because the 

researcher has acquittance with the in-service teachers. They have generally graduated from different 

universities. 1 male 9 female teachers have taken in part.  

The second group is the 10 pre-service teachers. They have contributed to the study by making SWOT 

analysis. They are selected according to whether they study for this exam or not. They study at 

Mehmet Akif Ersoy University. They are accessed easily because of being trainee teachers at our 
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colleague’s schools. They filled the word file without giving any information about themselves. 

Twenty people have taken part in total. All of them have participated voluntarily. 

 

4. 5. Data Collection 

Before the data collection process, some elucidating was done to the participants like the assurance of 

voluntariness to take part in the study and to be recorded. They were also informed about the study 

and its purpose of it. Throughout the process of the data collection, the researcher contacted in-service 

English teachers, sometimes face-to-face, sometimes online. There are 12 questions, and it lasted 

nearly 5 between 10 minutes to answer. The answers were recorded and analyzed by listening over and 

over again. Some of the teachers refuse to participate in this study because making an interview in 

English. They stated “I can answer the questions if is written form, but I can not speak” After five 

participants answered questions in English we carried out the rest of the study in Turkish. The other 

way of collecting data is through SWOT analyses. Trainee teachers contributed to the study by filling 

the word file. They wrote their opinions freely and send them to the researcher. 

     4.  6. Data Analysis 

In this research we have used open-ended questions to get the benefit it’s being different from survey 

questions that allow respondents to answer in open text format so that they can answer based on their 

complete knowledge, feeling, and understanding. It means that the response to this question is not 

limited. 

To provide more detail, the researcher has moved along and put responses into related main themes so 

that some new sub-categories have been generated which belong to each general category. To make 

sure, we have gone back and re-read responses if they properly fit in the categories assigned because 

often open-ended comments can suit more than one category.  

Then the researcher put a letter for each to consist of codes and count how many times the participants 

give approximately the same answers to the same question. Lastly, we have used the XSL program to 

see the percentages and schemes of the answers. 

To analyze the data the responses are read deeply through a couple of times to get a sense of what 

participants are saying.  Then responses are mapped out to put each of the answers to the correct 

category. Five different main themes have emerged from the answers: These are in-service training 

activities, increasing the number of courses related to the education of language skills, insufficiency of 

teacher domain-specific knowledge test, teachers' proficiency in English language teaching, and 

contradictoriness of MoNE and HEC. 

The findings are shown in the following part. 

1. Findings  

In this study to reach findings, audio recordings were listened to over and over again and then they 

were transcribed. Then some related themes have been consisted of according to the answers. After the 

analysis, five different themes have emerged. The rates of the responses have been shown in the 

graphic below. 

At the end of this part, a SWOT analysis chart has been added which is filled by pre-service teachers. 

The sentences that are written more or less similar are not included in the schema. 

https://www.questionpro.com/article/survey-question-answer-type.html
https://www.questionpro.com/article/survey-question-answer-type.html
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,

 

 

5. 1. Deficiencies of TDSKT 

The point which English teachers receive criticism mostly about their proficiency is that the students 

cannot speak English even though they take English lessons from primary school to university. It has 

been perceived as if only English teachers are responsible for this situation and it has become the 

bleeding wound of English teachers’. To look at this issue from a different perspective and to save 

teachers a bit from this burden, the following question was asked during the interview. ”Do you think 

the TDSKT exam is sufficient to measure four language skills? 9 out of 10 teachers state that it is not 

sufficient because it doesn’t measure your four language skills separately. They have expressed that it 

measures reading and comprehension skills only and have stated that a multiple-choice exam was 

insufficient in identifying a qualified teacher. TDSKT neglected these abilities and focused solely on 

comprehension and understanding. These kinds of assessments are recognized for being unable to 

measure students' critical thinking abilities and for being limited in their ability to evaluate students' 

language skills. 

 But here is the question that comes to mind: What kind of a method should be applied if these exams 

are done separately? (Esme, 2015) has a suggestion on this matter. He says it makes more sense to 

implement this exam as a two-stage proficiency test to measure language skills. First of all, reading 

and listening exams that measure comprehension skills are implemented for all candidates. If the 

person who takes the exam can get a certain score, he /she is entitled to enter the second stage of the 

exam. Then to measure the narrative skills which are speaking and writing exams can be implemented. 

The average of these two tests is taken.  

After this scenario, the question is: would be a fair assessment if the exams of four language skills 

were done separately? The teachers who participated in an interview said yes to this question. They 

have said a fair assessment can be done by experts who are the best in their fields with a correct scale, 

appropriate measurement, and evaluation. And it may be available to be observed or cross-checked by 

different experts to clear up the doubts about the reliability of the exam. 

As a result, there may be a widescale exam-style that combines theoretical knowledge with teaching 

practice performance. So, criticism about teaching language skills may be diminished. 
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5.   2. In-service teacher training 

Due to the continuous increases in the number of things to be learned, the information which is learned 

at schools is not sufficient and new information and some updates are needed. Continuously 

developing technologies and knowledge required teachers to renew themselves. Education never ends 

and goes on throughout of life. In a study conducted in the USA was determined that half of the 

knowledge which is gained at the university loses its validity within 6 years. “But it is a well-known 

fact that personal efforts of teachers who want to improve themselves are not enough to provide 

professional development. Experience is very important of course but not sufficient for teachers to 

carry out their professions effectively.”(Morais, Neves and Afonso,2005,434; Gonen and Karakaya, 

2006,38) 

The question which is asked during the interview “should teachers be supervised at regular intervals 

after they are appointed?” is answered by teachers like that: Rather than supervising, teachers should 

be supported with in-service teacher training. Yasin teacher said that these trainings are very important 

especially for English teachers because language is ungrateful and is forgotten if it isn’t used. 5 out of 

10 teachers expressed that in-service teacher training should be provided by experts to keep language 

proficiency and pedagogical knowledge fresh. We have very valuable instructors in our country and it 

should be the most natural right of teachers to benefit from them through in-service training. 

5. 3. Increasing the Numbers of Courses Related to Education of Language Skills 

There are reading, listening, speaking, and writing courses in the English Language Teaching 

Department but the quality of these courses varies from university to university. The question asked 

during the interview “do you think the students who haven’t four language skills should be graduated 

from university?” was answered by six people as shouldn’t be graduated, but the rest of the 

participants indicate that they should, however with high quality. To achieve this, the number of the 

language skills courses can be increased, the theoretical knowledge can be replaced by practical 

lessons, some courses such as history or Turkish can be removed and a related course about the 

department can be added. “When the teacher training curriculum is analyzed which is recommended 

for Teaching English of the Faculty of Education, it is seen that the courses that exemplify the 

language and environment in which the language is used are few and insufficient. This situation 

primarily points to the problems of pre-service teachers’ language proficiency because of being 

insufficient because he or she will only encounter with teaching methods and techniques it means that 

he/she will learn how to teach a language which she /he doesn’t know”. (Memduhoğlu and Kayan 

2017) 

5.   4. Contradictioriness of Between Ministry of National Education and the Higher Education 

Council 

The question which is asked to the participants “do you think is there any gap between MoNE and 

HEC?” was answered by all as there’s a huge gap between MoNE and HEC in terms of appointments 

of teachers. They indicate that there are too many graduated students but there are not so many 

quarters to work at the state school. Baştürk expressed that “the number of prospective teachers is 

rapidly increasing due to incorrect teacher training policies. Finding a job after graduation, 

unemployment, job selection, and different responsibilities are some of the factors which increase the 

university students’ anxiety in the last years” (Baştürk, 2017: p. 258). The solution can be to take fever 

students to the university and to provide higher qualified education. So, no one needs to query 

teachers' qualifications. 

The other gap between the two institutions is about practicum and theory. Esra teacher stated that we 

learned a lot of theory at the university but when we were appointed, we felt ourselves completely in a 

different world. 

And lastly, Zekiye teacher indicated that the students who graduate from departments of the faculty of 

science and literature shouldn’t have the right of being a teacher. Instead, other proficiency areas 

should be created for them. This is another contadictiorinary between two institutions. 
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    5.   5. Proficiency of Teachers in English Language Teaching 

“The teacher is defined as a person whose personal activity involves the transmission of knowledge 

views and skills which are designed for students enrolled in education program”(OECD Teaching 

Matters (attracting developing and Retaining effective teachers 2005) with another saying having both 

pedagogical knowledge and content knowledge together. In this part of the article the question from 

the interview “the deficiencies in language education are caused by the teacher or education system?”  

is associated with the teachers’ proficiency in English language teaching. The opinions about this 

subject are generally related to the system but there are important duties that belong to the teacher as 

well. The factors such as teachers’ being prepared for the lesson, updating himself/herself, using 

language skills, recognizing the needs and preparedness of the students, approachability are due to the 

teachers but insufficient course textbooks, insufficiencies of numbers of courses, the curriculum being 

too intense in some cases or too superficial in some places are systemic factors. Participants mostly 

believe that they had a qualified education before they graduated but there is not enough opportunity 

to improve themselves at MoNE especially at primary school. Feride teacher who graduated from 

MAKÜ stated that there is no problem while training teaching, the problems is in the field of 

implementation. 

 

5.  6. Swot Analysis  

Strengths Weaknesses Opportunities Threats 

  

*It is only focused on 

reading skill 

 

-Evaluating core 

knowledge of a specific 

subject 

 

-Evaluating detailed 

knowledge of a specific 

subject 

 

- With its help, a person 

can be tested in a wide 

range, since there are 

many questions. 

 

- It is a fair system 

because everyone is 

asked the same 

questions. 

 

-The ÖABT exam 

measures our grammar, 

reading skills, and 

vocabulary knowledge. 

 

-ÖABT measures how 

well pre-service teachers 

know basic English 

skills and basic English 

teaching methods.  

 

*It does not evaluate writing, 

speaking, and listening skills* 

 

-It focuses on “what” instead 

of “how” therefore teacher 

candidates have lack of ability 

in the implementation phase 

 

-Since it is a tested type exam, 

a person can study particular 

subjects to pass the exam 

without proper knowledge 

 

 

-Since there is not an 

authentic real-life situation, it 

is not a realistic exam 

 

-Since there is a time limit 

which is determined before 

the exam, some people can 

have trouble finishing the 

exam in time 

-The ÖABT exam doesn’t 

measure our speaking and 

writing skills. 

-There is no practice part in 

ÖABT. There may be a 

listening part, writing part, 

and speaking part. 

 

-System can be 

changed into the 

cumulative system 

which evaluates four 

language skills 

 

 

-Candidates can be 

tested according to a 

real-life situation 

-We can be the best in 

vocabulary and 

grammar and with the 

help of this, we can 

achieve our ÖABT 

goals.  

-ÖABT is a multiple-

choice exam. 

 

- Thanks to this exam 

pre-service teachers 

have an opportunity to 

refresh themselves in 

terms of topics that 

they got during their 

undergraduate courses.  

 

 

-It can be 

encourage 

candidates to 

not focus on 

writing, 

listening, and 

speaking skills 

 

-The people 

who became a 

teacher from 

this system 

can lack those 

language 

skills (writing, 

listening, 

speaking) 

 

-Reading 

skills can be a 

little 

complicated 

and hard when 

it comes to the 

ÖABT exam. 

-There is no 

threat there 
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      6. Discussion and Conclusion  

“Standardized tests are valid, reliable and unbiased” (Zucker, 2014), In a crowded country like 

Turkey, standardized exams are better for objectivity, but to construct a test with content 

dependability, the test should have a wide diversity of test kinds.(Bachman and Palmer, 1996). So 

especially while selecting teachers, the exams’ validity and reliability have to be high, thus, teacher 

candidates will start their profession in a qualified way without any doubt. In Turkey, however, 

teacher selection is solely based on multiple-choice questions. We need a more comprehensive exam 

in terms of language abilities. In this study, 9 out of 10 participants thought that TDSKT couldn't 

measure the four language skills. 

TDSKT is thought to be a useful technique for selecting teachers by both pre and in-service teachers, 

however, it is inadequate in terms of the practice part. Most of the participants emphasized that 

TDSKT is an exam that uses memorizing rather than commenting to answer questions. And it is 

suggested that evaluations should be both theoretical and practical to choose qualified teachers. 

(Memduhoğlu and Kayan, 2017) suggested about this topic “while appointing teacher candidates, 

besides cognitive knowledge, professional skills and affective skills should be considered” (p. 1279). 

The importance of practical teaching was also noted in the European Profile for Language Teacher 

Education (2004), which stated that "teacher education has been divided into theory and practice; 

following these, theory can be divided into categories of "knowledge" and "skills." "Skills" refers to 

the social and professional framework in which practical teaching takes place, as well as the 

professional competencies required to teach effectively” (p.22). As a result, when selecting and 

appointing teacher candidates, the practice component of teaching cannot be overlooked. Beldağ and 

Baştürk confirm this idea and state that "practical teaching is more important than content 

understanding." 

In this study during the interview, some themes have also been mentioned related to teacher 

proficiency. One of them is teacher training courses and in-service teacher training. Some teachers 

think that language teachers should be supervised at regular intervals but others suggest that language 

teachers don’t need to be checked instead of that, in-service training can be enhanced to update 

themselves. By the virtue of the fact that teaching and learning shouldn’t come to end with an exam, 

improving oneself particularly for a teacher should last throughout life. Teachers especially language 

teachers should renew themself in terms of language skills via some training. So, they can meet the 

deficit to some extent. 

Participants have also emphasized some problems between MoNE and HEC about teacher 

appointments. They stated that there are too many teacher candidates waiting to appoint to a state 

school but there are not enough assignments. They have suggested that it would be more useful if it 

isn’t taken too many students at the university and not be allowed to be a teacher for the students who 

have graduated from the science and literature department. 

One another emphasized point is about increasing the related courses about ELT. Interviewed teachers 

defend to enhance the courses about language teaching skills. So that, teacher candidates can improve 

themselves while learning how to teach. 

To sum up, education is not a one-sided thing and it likes an ocean. Teachers, the education system, 

and exams should be handled and evaluated comprehensively. However, the researcher tried to touch 

only one drop of this ocean in this study. Totally twenty participants expressed their opinions about 

the TDSKT exam. Consequently, it can be stated that assessing and evaluating the candidates' four 

language abilities as well as their knowledge of the teaching profession is insufficient. TDSKT was 

criticized by both pre-service and in-service teachers for lacking a practical part. The advice will be 

better when the listening part, the writing part, and the speaking part take place. According to 

participants, cognitive, professional, and affective qualities should all be taken into account. And it is 

thought that this type of test can only assess a teacher candidate's theoretical knowledge. 
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Yaşadığımız yüzyıl, her bir bireyin sürekli olarak farklı alanlarda kendini güncellemesi, yeni beceriler 

ve bilgiler edinmesini zorunlu kılmaktadır. Bilimsel merak, sürekli olarak yeni şeyler öğrenme isteği, 

problemlere çözüm aramak için çaba göstermek bu bağlamda önemlidir. Gelişen ve değişen dünyada 

farklı bilgilere ulaşabilmek için akademik okuryazarlık modern toplumlar için vazgeçilmez bir beceri 

olarak kabul edilmektedir. Akademik okuryazarlığın toplumların gelişmişliği, refahı, kültürel aktarımı, 

ekonomik ilerleyişinin desteklenmesi önemini artırmaktadır. Akademik okuryazarlık, bireylerin 

edindikleri farklı bilgileri kavraması ve kullanması, karşılaştığı farklı problem durumlarında çözüm 

temelli düşünmeyi öncelemesi ve elde ettiği farklı bilgileri yaşantısı içinde kullanma becerisidir. 

Özellikle eğitim alanında öne çıkan bir kavram olan akademik okuryazarlık bireyin akademik başarısı 

üzerinde de önemli bir etki oluşturmaktadır. Öğrenmenin yanı sıra asıl işi öğretmek olan öğretmenlerin 

ise akademik okuryazarlıklarının gelişmiş olması bir toplumun geleceğini oluşturan gençler üzerinde 

oldukça önemli bir etki sağlamaktadır.   

Bu bağlamda araştırmanın amacı, lisansüstü eğitime devam eden öğretmenlerin akademik okuryazarlık 

düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Nicel bir yaklaşımla tasarlanan araştırma 

tarama desenindedir. Araştırmanın çalışma grubu İç Anadolu Bölgesinde bulunan bir devlet 

üniversitesinin eğitim fakültesinde eğitim öğretim hayatına devam eden öğretmen adaylarından 

oluşmaktadır. Araştırmada veri toplamak amacıyla öğrencilerin demografik bilgilerine ilişkin soruların 

yer aldığı kişisel bilgi formu ve Demir ve Deniz (2020) tarafından geliştirilen “Akademik 

Okuryazarlık Ölçeği” kullanılmıştır. Akademik Eğilim, Araştırma Süreci, Bilgi Kullanımı şeklinde 

adlandırılan üç alt boyuta sahip olan ölçek toplamda 23 maddeden oluşmaktadır. Ölçek geliştirme 

çalışmasında toplam puanda Cronbach Alpha değeri .87, bu çalışmada ise .90 olarak belirlenmiştir. 

Araştırmada elde edilen verilerin analizinde yüzde ve frekans değerleri ile betimsel analiz yapılmıştır. 

Ayrıca öğretmenlerin puan ortalamalarının cinsiyet, yaş, kıdem, lisansüstü eğitim dönemleri (ders-tez), 

aldıkları lisansüstü eğitim türü, görev yaptıkları yer ve görev yaptıkları okul türü değişkenleri 

açısından farklılaşıp farklılaşmadığı SPSS.25 analiz teknikleri kullanılarak incelenmiştir. Araştırmada 

elde edilen bulgularda öğretmenlerin akademik okuryazarlık düzeylerinin yüksek olduğu, eğitim 

dönemi, yaş ve eğitim türü değişkenleri açısından anlamlı farklılık gösterdiği (p<.05), ancak diğer 

değişkenler açısından anlamlı farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır (p>.05). Ayrıca ölçeğin 

toplam puanı ile alt boyutları arasında yüksek düzeyde bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Akademik Okuryazarlık,  Okuryazarlık, Üniversite, Öğretmen. 
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The century we live in requires each individual to constantly update himself in different fields and 

acquire new skills and knowledge. Scientific curiosity, the desire to constantly learn new things, and 

efforts to find solutions to problems are important in this context. In order to reach different 

information in the developing and changing world, academic literacy is accepted as an indispensable 

skill for modern societies. Supporting the development, welfare, cultural transfer and economic 

progress of societies increases the importance of academic literacy. Academic literacy is the ability of 

individuals to comprehend and use different information they have acquired, to prioritize solution-

based thinking in different problem situations they encounter, and to use the different information they 

have acquired in their life. Academic literacy, which is a prominent concept especially in the field of 

education, also has an important effect on the academic success of the individual. The fact that the 

academic literacy of the teachers, whose main job is to teach as well as learning, is developed, has a 

very important effect on the youth who form the future of a society. 

In this context, the aim of the research is to examine the academic literacy levels of teachers who 

continue their postgraduate education in terms of various variables. The research designed with a 

quantitative approach is in the scanning design. The study group of the research consists of teacher 

candidates who continue their education in the education faculty of a state university in the Central 

Anatolia Region. In order to collect data in the research, a personal information form including 

questions about the demographic information of the students and the "Academic Literacy Scale" 

developed by Demir and Deniz (2020) were used. The scale, which has three sub-dimensions called 

Academic Tendency, Research Process, and Information Use, consists of 23 items in total. In the scale 

development study, the Cronbach Alpha value was determined as .87 in the total score, and .90 in this 

study. In the analysis of the data obtained in the research, descriptive analysis was performed with 

percentage and frequency values. In addition, whether teachers' average scores differ in terms of 

gender, age, seniority, postgraduate education period (course-thesis), postgraduate education type, 

place of work and type of school they work in was examined using SPSS.25 analysis techniques. In 

the findings obtained in the study, it was concluded that the academic literacy levels of the teachers 

were high, there was a significant difference in terms of education period, age and education type 

variables (p<.05), but there was no significant difference in terms of other variables (p>.05). In 

addition, it was determined that there was a high level of correlation between the total score of the 

scale and its sub-dimensions. 

Keywords: Academic Literacy, Literacy, University, Teacher. 

 

GİRİŞ 

Okuryazarlık farklı nitelikte ve farklı mesaj içeriklerine sahip metinleri okuyabilme ve yazabilme 

yeterliği olarak ifade edilmektedir (Inayyah, & Simanjuntak, 2022). Potter (2005) okuryazarlığın 

beceri ile ilgili bir kavram olduğunu ifade etmektedir. Önceden okuryazarlık anlama ile 

ilişkilendirilirken ortaya çıkan farklı iletişim ve teknolojik araçlarıyla birlikte beceri kısmı ön plana 

çıkmıştır. İletilmek istenilen mesaj birçok farklı ortamdan ve farklı şekillerde rahatlıkla okuyucuya 

iletilebilmektedir (Özbay & Çelik). Okuryazarlık becerisi özellikle akademik yaşamın içinde bireyin 

öğrenme ve öğrenme süreçleri üzerinde doğrudan etki oluşturmaktadır. Bu bağlamda akademik 

okuryazarlık kavramı ortaya çıkmıştır. Akademik okuryazarlık; oldukça farklı ve geniş birçok disiplin 

alanlarıyla ilişkili olan, yeni dilsel becerileri içeren, farklı perspektiflerden bakmayı gerekli kılan bir 

beceridir (Nizonkiza & Van Dyk, 2015). Akademik okuryazarlık bu bağlamda farklı disiplinler için 

araştırma konusu olmuştur (Alvermann, 2002). Her bir alan kendine ait kaynakları, yöntem ve 

yaklaşımları, teorileri kullanmaktadır (Barrat-Pugh & Rohl, 2006). Neeley (2005) akademik 

okuryazarlığın bir konudaki düşünce tarzı, kapsamlı okuma, konuşma, yazma ile ilgili bilgi oluşturma, 

alma ve kontrol etme yönüne dikkat çekmiştir. Henderson ve Whitelaw (2013) farklı becerileri 

içermesi ve problem çözmeye ilişkin katkılarını ön plana almıştır. Hamp-Lyons (2002) ise akademik 

okuryazarlığın birçok farklı ve karmaşık yeteneğin birlikteliği, kültürel algılama şeklinde ele almıştır. 

Akademik okuryazarlığın birçok farklı boyut ve bağlamda açıklandığı göz önüne alındığında tek bir 

öğrenme alanıyla ilişki olduğunu söylemek mümkün değildir. Dolayısıyla da öğrenmeyle ilişkili olan 

birçok kavram akademik okuryazarlık çatısı altında bir araya gelmektedir. Buradan hareketle 
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akademik okuryazarlık; dinleme, konuşma, okuma, yazma, akademik düşünme, eleştirel düşünme, 

teknoloji okuryazarlığı gibi birçok kavramı kapsadığı ifade edilebilir. Akademik okuryazarlık 

doğrudan akademik başarı ile ilişkilidir.  

Akademik okuryazarlığın temelinde hangi dilsel becerilerin olduğunu bilmek kapsamını anlamak için 

önemlidir. Bachman ve Palmer (1996) bireyin sahip olduğu dilsel becerileri kurallar, kazanım ve 

edinimler, bilişsel stratejiler olarak bütünsel bir yapıda ele almaktadır. Ancak bu dilsel becerilerin ses 

ve yapı bilgisi ile sınırlandırılması doğru değildir (Kostogriz & Godley, 2007. Akademik dil çok yönlü 

boyutu olan işlevsel bir kullanıma sahiptir. Akademik okuryazarlığın da çok yönlü olarak ele alınması 

gerekmektedir. Ancak ilk başlarda bu kavram üniversite düzeyine hitap eden metinleri okum ve yazma 

ile sınırlı olarak ele alınmıştır (Zamel & Spack, 1998). Daha sonra konuşma becerisi de eklenmiştir. 

Ancak sonrasında kapsam genişlemiş ve günümüzde farklı alanlardan gelen verilerle ele alınmış (Lillis 

& Scott, 2007), yeni okuryazarlık kavramları literatüre girmiştir (Lea, 2004).  

Akademik okuryazarlık için farklı dilsel kaynaklara ihtiyaç bulunmaktadır (Wingate, 2018). Bilişsel 

kaynaklardan anlam çıkarma, bilgiler arasında ilişki kurma, elde edilen verileri kullanarak çözüm 

stratejileri üretmeye dayanmaktadır. Elde edilen bilgileri sunam ve ifade etme becerisi akademik 

okuryazarlığın edimsel boyutunu ifade etmektedir. Yükseköğretim boyutunda akademik okuryazarlık 

bilgi temelli olarak oluşturulabilir. Bu bağlamdaki bilgiyi güçlü bir alan bilgisi olarak algılamak 

gerekmektedir. Yükseköğretim sürecinde ve sonrasında alan bilgisi olmadan akademik okuryazarlık 

becerisinin gelişmesi mümkün değildir. Akademik okuryazarlığın akademik alandaki içerik bilgisiyle 

de sıkı bir ilişki içinde olduğu görülmektedir (Hansen, 2000). Bu ilişki doğru kurulduğu takdirde 

yükseköğretimde akademik okuryazarlığın getirdiği bir akademik başarıdan söz edilebilir. Elbette 

öğrencilerin akademik okuryazarlıkla ilgili becerileri yükseköğretimden önce edinmeleri önemlidir. 

Bu sayede yükseköğretimde akademik okuryazarlık becerilerini içerik bilgisiyle uyumlu hale 

getirmesi, kaynaştırması mümkün olmaktadır. Akademik okuryazarlığını yükseköğretimde etkin 

olarak kullanabilen öğrenciler daha sonra mesleki yaşamlarında da bu konuda etkin olmaktadır. 

Mesleği öğretmek olan öğretmenlerin akademik okuryazarlık düzeylerinin gelişmiş olması 

yetiştirdikleri öğrencilerin akademik okuryazarlıklarına olan katkılarının niteliği konusunda oldukça 

önemlidir. Öğretmenlik mesleği doğrudan bilgiye, öğrenmeye, anlamaya ve aktarmaya dayanmaktadır. 

Akademik okuryazarlığı gelişmiş olan öğretmenlerin hızlı bir şekilde değişen ve gelişen dünyada 

mesleki anlamda kendilerini güncellemeleri daha kolay olmaktadır. Bir ülkenin geleceğini yetiştiren 

öğretmenlerin akademik okuryazarlık düzeylerinin belirlenmesi bu bağlamda önem arz etmektedir. Bu 

bağlamda araştırmanın amacı, lisansüstü eğitime devam eden öğretmenlerin akademik okuryazarlık 

düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Öğrenimlerine nokta koymayan, lisansüstü 

eğitime devam eden öğretmenlerin akademik okuryazarlık düzeyleri ile ilgili olarak aşağıdaki 

soruların yanıtı aranmıştır: 

 

Öğretmenlerin; 

a) Akademik okuryazarlık düzeyleri nedir? 

b) Akademik okuryazarlık düzeyleri cinsiyet, yaş, kıdem, lisansüstü eğitim dönemleri (ders-tez), 

aldıkları lisansüstü eğitim türü, görev yaptıkları yer ve görev yaptıkları okul türü değişkenleri 

açısından anlamlı düzeyde farklılık göstermekte midir? 

c) Akademik okuryazarlık ölçeğinden aldıkları puan ortalamalarının ölçeğin toplamı ile faktörleri 

arasındaki ilişki düzeyi ve yönü nedir? 

 

YÖNTEM 

Nicel araştırma desenleri arasında yer alan kolayda örneklemenin kullanıldığı bu çalışmanın örneklem 

grubu, İç Anadolu Bölgesinde yer alan bir devlet üniversitesinin Eğitim Fakültesinde 2022-2023 

akademik yılında lisansüstü programlarına devam eden öğretmenlerden oluşmaktadır. Toplamda 75 

(53 kadın 22 erkek) öğretmenin katıldığı araştırmanın katılımcılara ilişkin demografik bilgilerinin 

bulunduğu Tablo 1 aşağıda yer almaktadır.  
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Tablo 1. Örneklem Grubuna Ait Demografik Bilgiler 

Değişkenler f % 

Cinsiyet 
Kadın 53 70.7 

Erkek 22 29.3 

Eğitim Dönemi 

Ders 43 57.3 

Tez  32 42.7 

Yaş 

20-25 14 18.7 

26-30 20 26.7 

31-35 20 26.7 

36-40 14 18.7 

41-45 7 9.3 

Kıdem  

Çalışmıyoru

m  

9 12.0 

0-5 21 18.0 

6-10 23 30.7 

11-15 12 16.0 

16-20 10 13.3 

Eğitim Türü 

Tezsiz YL 17 22.7 

Tezli YL 45 60.0 

Doktora 13 17.3 

Görev Yaptığı Okul 

Çalışmıyoru

m 

9 12.0 

Devlet  58 77.3 

Özel  8 10.7 

Görev Yeri 

Çalışmıyoru

m 

9 12.0 

Köy 8 10.7 

İlçe 11 14.7 

Şehir 40 53.3 
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Büyükşehir 7 9.3 

 

Yukarıdaki verilere göre; örneklem grubunun yaklaşık 2/3’ünün kadın öğretmenlerden oluştuğu, ders 

döneminde olanların %57.3 oranında olduğu, yaş grubu açısından en fazla katılımcının 26-30 ve 31-35 

yaş aralığında en az katılımcının 41-45 yaş aralığında olduğu belirlenmiştir. Ayrıca katılımcıların 

%60’lık kısmının tezli yüksek lisansa devam ettiği, %77.3’ünün devlet okulunda çalıştığı ve 

yarısından fazlasının şehirdeki okullarda görev yaptığı belirlenmiştir. 

 

Kullanılan Ölçme Araçları 

Çalışmada veri toplama aracı olarak demografik bilgi formu ve “Akademik Okuryazarlık Ölçeği” 

(AOÖ) kullanılmıştır. Demir ve Deniz (2020) tarafından geliştirilen ölçek; Akademik Eğilim (AE=11 

madde), Araştırma Süreci (AS=8 madde), Bilgi Kullanımı (BK=4 madde) şeklinde adlandırılan üç alt 

boyuta sahip olan ölçek toplamda 23 maddeden oluşmaktadır. Ölçek geliştirme çalışmasında toplam 

puanda Cronbach Alpha değeri .87 olarak, bu çalışmada ise .90 olarak belirlenmiştir. Ölçek maddeleri 

“Hiç Katılmıyorum=1”…“Tamamen Katılıyorum=5” şeklinde adlandırılmıştır. Katılımcılar ölçekten 

23/115 aralığında puan alabilirler. Ölçek değerlerine ilişkin bilgiler aşağıda sunulmaktadır. 

 

Tablo 2. AOÖ Betimsel İstatistikleri 

AOÖ n 

En 

düşük 

puan 

En 

yüksek 

puan 
 

Mad

. ort. 

(1-5) 

Mad. 

ort. 

(100) 

sd Skewness Kurtosis 
Cron. 

Alfa 

AE 7

5 

37 55 45.16 4.11 82.11 4.01 .206 -.503 .766 

AS 7

5 

14 40 29.53 3.69 73.83 4.80 -.396 1.209 .868 

BK 7

5 

11 20 15.68 3.92 78.40 2.05 -.131 -.343 .731 

Topla

m 

7

5 

71 110 90.37 3.93 78.58 9.44 .240 -.317 .897 

 

Yukarıdaki veriler dikkate alındığında öğretmenlerin akademik okuryazarlık düzeylerinin yüksek 

olduğu, çarpıklık ve basıklık değerlerinin kabul edilebilir aralıkta olduğu (± 1.96) ve Cronbach Alfa 

değerlerinin de yüksek olarak kabul edilen düzeyde olduğu görülmektedir.  

 

Verilerin Toplanması ve Analizi 

Çalışmaya ilişkin veriler bir devlet üniversitesinin Eğitim Fakültesi’nde lisansüstü eğitim alan 

öğrencilere ölçeğin uygulanmasıyla elde edilmiştir. Ölçekler 14 Ekim 2022 – 18 Kasım tarihleri 

arasında yüz yüze uygulanmış olup katılımcı gönüllülüğü gözetilmiştir. Elde edilen verilerin 

analizinde SPSS 25 programı kullanılmıştır. Verilerin analizinde Kolmogorov-Smirnov testi, bağımsız 

gruplar t testi, ANOVA testi, Tukey testi ve Pearson Korelasyon analizi testi uygulanmıştır.  
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BULGULAR 

Öğretmenlerin AOÖ’den aldıkları puanların cinsiyet değişkenine göre incelenmesi için uygulanan 

bağımsız gruplar t testi sonuçları aşağıda sunulmaktadır. Araştırma soruları çerçevesinde oluşturulan 

her bir tablonun altında açıklamasına yer verilmiştir.  

 

Tablo 3. Cinsiyet Değişkeni Bağımsız Gruplar t Testi  

AOÖ Cinsiyet n x̄ sd t df p 

AE 
Kadın 53 45.11 4.11 

-.160 73 .974 

Erkek 22 45.27 3.87 

AS 

Kadın 53 29.34 4.68 

-.519 73 .607 
Erkek 22 30.00 5.15 

BK 

Kadın 53 15.62 2.19 

-.410 73 .683 
Erkek 22 15.82 1.74 

Toplam 

Kadın 53 90.08 9.50 

-.422 73 .676 
Erkek 22 91.09 9.49 

 

Yapılan analizlerde öğretmenlerin AOÖ’den aldıkları puanlarda cinsiyet değişkeninin anlamlı düzeyde 

farklılık ortaya koymadığı saptanmıştır (p>.05) (Tablo 3). Ancak erkek katılımcıların çok az da olsa 

daha yüksek puan aldıkları görülmektedir.  

Çalışma grubunda yer alan katılımcıların eğitim dönemi açısından AOÖ’den aldıkları puanların 

incelenmesi amacıyla uygulanan bağımsız gruplar t testi sonuçları Tablo 4’te verilmiştir. 

 

Tablo 4. Eğitim Dönemi Değişkeni Bağımsız Gruplar t Testi  

AOÖ 
Eğitim 

Dönemi 
n x̄ sd t df p 

AE 

Ders  43 44.63 3.77 

-1.314 73 .194 

Tez 32 45.88 4.27 

AS 
Ders  43 28.19 4.00 

-2.850 73 .006* 

Tez 32 31.34 5.23 

BK 

Ders  43 15.60 2.04 

.364 73 .717 
Tez 32 15.78 2.11 

Toplam Ders  43 88.42 8.34 -2.062 73 .044* 
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Tez 32 93.00 10.31 

*p<.05 

 

Tablo 4’deki bulgulara bakıldığında; öğretmenlerin eğitim dönemi değişkenine göre ölçeğin AS alt 

boyutu ve toplam puanında anlamlı farklılık bulunduğu (p<.05), ancak AE ve BK alt boyutlarında 

anlamlı farklılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır (p>.05). Anlamlı farklılığın tez dönemine devam 

eden katılımcılar lehine olduğu görülmektedir.  

Öğretmenlerin yaş değişkeni açısından AOÖ’den aldıkları puanların analizinde uygulanan tek yönlü 

ANOVA testinden elde edilen bulgular aşağıda sunulmaktadır. 

 

Tablo 5. Yaş Değişkeni ANOVA Testi  

AOÖ Yaş n x̄ sd 
Varyans 

kaynağı 
df F p 

Anlamlı 

Farklılık 

AE 

20-251 14 45.71 4.98 
Gruplar 

arası 
4 

 

 

1.184 

 

 

.325 

- 

26-302 20 44.70 4.11 

31-353 20 46.35 4.12 
Gruplar içi 70 

36-404 14 43.50 2.85 

41-455 7 45.29 2.75 Toplam 74 

AS 

20-251 14 31.14 4.54 
Gruplar 

arası 
4 

 

 

2.749 

 

 

.035 

*1-4 

26-302 20 30.20 3.56 

31-353 20 30.40 5.81 

Gruplar içi 70 

36-404 14 26.07 4.60 

41-455 7 28.86 2.79 Toplam 74 

BK 

20-251 14 15.43 2.31 
Gruplar 

arası 
4 

 

 

.771 

 

 

.548 

- 

26-302 20 15.60 2.21 

31-353 20 16.15 2.16 

Gruplar içi 70 

36-404 14 15.07 1.85 

41-455 7 16.29 0.76 Toplam 74 

Toplam 

20-251 14 92.29 10.51 
Gruplar 

arası 
4 

 

 

1.876 

 

 

.124 
- 26-302 20 90.50 8.49 

31-353 20 92.90 11.01 Gruplar içi 70 
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36-404 14 84.64 7.48 

41-455 7 90.43 4.54 Toplam 74 

*p<.05 

 

Tablo 5 incelendiğinde katılımcıların ölçeğin AS alt boyutundan aldıkları puan ortalamalarında 

anlamlı farklılık olduğu belirlenmiştir (p<.05). Bu farklılığın olduğu gruplar tabloda sunulmuştur. 

Genel itibariyle en yüksek puan ortalamasının 31-35 yaş aralığında olan öğretmenlere, en düşük puan 

ortalamasının ise 36-40 yaş aralığında olan öğretmenlere ait olduğu görülmektedir.   

Öğretmenlerin kıdem değişkeni açısından AOÖ’den aldıkları puanların analizinde uygulanan tek 

yönlü ANOVA testinden elde edilen bulgular aşağıda sunulmaktadır. 

 

Tablo 6. Kıdem Değişkeni ANOVA Testi  

AOÖ Kıdem n x̄ sd 
Varyans 

kaynağı 
df F p 

Anlamlı 

Farklılık 

AE 

Çalışmıyoru

m  
9 45.56 4.45 

Gruplar 

arası 
4 

 

 

1.224 

 

 

.308 

- 

0-5 21 44.76 4.86 

6-10 23 46.04 3.60 
Gruplar içi 70 

11-15 12 45.75 3.47 

16-20 10 42.90 2.73 Toplam 74 

AS 

Çalışmıyoru

m  

9 30.44 2.96 
Gruplar 

arası 
4 

 

 

2.165 

 

 

.082 

- 

0-5 21 31.24 4.49 

6-10 23 29.78 4.48 

Gruplar içi 70 
11-15 12 26.83 7.02 

16-20 10 27.80 2.53 Toplam 74 

BK 

Çalışmıyoru

m  

9 15.67 2.45 
Gruplar 

arası 
4 

 

 

.812 

 

 

.522 

- 

0-5 21 15.29 2.39 

6-10 23 16.30 1.87 

Gruplar içi 70 

11-15 12 15.42 2.07 

16-20 10 15.40 1.17 Toplam 74 

Toplam Çalışmıyoru 9 91.67 7.91 Gruplar 4   - 
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m  arası  

.991 

 

.418 
0-5 21 91.29 11.04 

6-10 23 92.13 8.52 

Gruplar içi 70 
11-15 12 88.00 11.41 

16-20 10 90.37 5.58 Toplam 74 

 

Tablo 6 incelendiğinde katılımcıların ölçekten aldıkları puan ortalamalarının kıdem değişkeni 

açısından toplam puan ve alt boyutlarda anlamlı farklılık göstermediği görülmektedir (p>.05). 

Öğretmenlerin eğitim türü değişkeni açısından AOÖ’den aldıkları puanların analizinde uygulanan tek 

yönlü ANOVA testinden elde edilen bulgular aşağıda yer alan Tablo 7’de sunulmaktadır. 

 

Tablo 7. Eğitim Türü Değişkeni ANOVA Testi  

AOÖ Eğitim Türü n x̄ sd 
Varyans 

kaynağı 
df F p 

Anlamlı 

Farklılık 

AE 

Tezsiz YL1 17 43.88 3.22 Gruplar 

arası 
2 

 

2.732 

 

.072 

- 
Tezli YL2 45 45.04 4.06 Gruplar içi 72 

Doktora3 13 47.23 4.25 Toplam 74 

AS 

Tezsiz YL1 17 25.65 5.06 Gruplar 

arası 
2 

 

10.08

8 

 

.000* 

*2-1, *3-1 
Tezli YL2 45 30.22 4.04 Gruplar içi 72 

Doktora3 13 32.23 4.11 Toplam 74 

BK 

Tezsiz YL1 17 15.00 2.15 Gruplar 

arası 
2 

 

2.364 

 

.101 

- 
Tezli YL2 45 15.67 2.02 Gruplar içi 72 

Doktora3 13 16.62 1.80 Toplam 74 

Toplam 

Tezsiz YL1 17 84.53 7.99 Gruplar 

arası 
2 

 

6.563 

 

.002* 

*2-1, *3-1 
Tezli YL2 45 90.93 8.97 Gruplar içi 72 

Doktora3 13 96.08 9.23 Toplam 74 

*p<.05 
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Tablo 7 incelendiğinde katılımcıların ölçeğin aldıkları puan ortalamalarının toplam puan ve AS alt 

boyutunda anlamlı farklılık gösterdiği (p<.05) ancak diğer iki alt boyutta göstermediği bulgusuna 

ulaşılmıştır (p>.05). Anlamlı farklılığın tezsiz yüksek lisansa devam eden öğrencilerle tezli yüksek 

lisans ve doktora öğrencileri arasında ve tezsiz yüksek lisans grubu aleyhine olduğu görülmektedir. 

 

Öğretmenlerin görev yaptığı okul değişkeni açısından AOÖ’den aldıkları puanların analizinde 

uygulanan tek yönlü ANOVA testinden elde edilen bulgular aşağıda yer alan Tablo 8’de 

sunulmaktadır. 

 

Tablo 8. Görev Yapılan Okul Değişkeni ANOVA Testi  

AOÖ 
Görev Yapılan 

Okul 
n x̄ sd 

Varyans 

kaynağı 
df F p 

Anlamlı 

Farklılık 

AE 

Çalışmıyorum 9 45.44 4.67 Gruplar 

arası 
2 

 

1.480 

 

.325 

- 
Devlet  58 44.81 3.58 Gruplar içi 72 

Özel  8 47.38 5.85 Toplam 74 

AS 

Çalışmıyorum 9 31.44 3.40 Gruplar 

arası 
2 

 

2.085 

 

.132 

- 
Devlet  58 28.93 4.67 Gruplar içi 72 

Özel  8 31.75 6.23 Toplam 74 

BK 

Çalışmıyorum 9 16.11 2.76 Gruplar 

arası 
2 

 

.645 

 

.527 

- 
Devlet  58 15.53 1.90 Gruplar içi 72 

Özel  8 16.25 2.38 Toplam 74 

Toplam 

Çalışmıyorum 9 93.00 9.72 Gruplar 

arası 
2 

 

1.907 

 

.156 

- 
Devlet  58 89.28 8.59 Gruplar içi 72 

Özel  8 95.38 13.64 Toplam 74 

 

Tablo 8 incelendiğinde katılımcıların ölçekten aldıkları puan ortalamalarının görev yapılan okul 

değişkeni açısından toplam puan ve alt boyutlarda anlamlı farklılık göstermediği görülmektedir 

(p>.05). 

Öğretmenlerin görev yapılan yer değişkeni açısından AOÖ’den aldıkları puanların analizinde 

uygulanan tek yönlü ANOVA testinden elde edilen bulgular aşağıdaki Tablo 9’da sunulmaktadır. 
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Tablo 9. Görev Yapılan Yer Değişkeni ANOVA Testi  

AOÖ 
Görev 

Yapılan Yer 
n x̄ sd 

Varyans 

kaynağı 
df F p 

Anlamlı 

Farklılık 

AE 

Çalışmıyoru

m 

9 45.60 4.65 
Gruplar 

arası 
4 

 

 

1.480 

 

 

.235 

- 

Köy 8 45.57 5.06 

İlçe 11 45.55 3.08 
Gruplar içi 70 

Şehir 40 44.43 3.68 

Büyükşehir 7 47.71 4.99 Toplam 74 

AS 

Çalışmıyoru

m 

9 30.90 3.48 
Gruplar 

arası 
4 

 

 

2.085 

 

 

.132 

- 

Köy 8 30.57 2.70 

İlçe 11 29.09 3.18 

Gruplar içi 70 
Şehir 40 28.35 5.50 

Büyükşehir 7 34.00 2.71 Toplam 74 

BK 

Çalışmıyoru

m 

9 16.00 2.54 
Gruplar 

arası 
4 

 

 

.645 

 

 

.527 

- 

Köy 8 15.86 2.04 

İlçe 11 15.73 2.05 

Gruplar içi 70 

Şehir 40 15.28 1.95 

Büyükşehir 7 17.29 1.50 Toplam 74 

Toplam 

Çalışmıyoru

m 

9 92.50 9.08 
Gruplar 

arası 
4 

 

 

1.907 

 

 

.156 

- 

Köy 8 92.00 8.64 

İlçe 11 90.36 7.38 

Gruplar içi 70 

Şehir 40 88.05 9.58 

Büyükşehir 7 99.00 9.00 Toplam 74 

 

Tablo 9 incelendiğinde katılımcıların ölçekten aldıkları puan ortalamalarının görev yapılan yer 

değişkeni açısından toplam puan ve alt boyutlarda anlamlı farklılık göstermediği görülmektedir 

(p>.05). 
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Öğretmenlerin puan ortalamalarının ölçeğin toplamı ve alt boyutlarındaki ilişki düzeyi ve yönünü 

belirlemek amacıyla uygulanan Pearson Korelasyon analizi sonuçları Tablo 10’da sunulmuştur. 

 

Tablo 10. AOÖ Toplam Puan ve Faktörlerine Yönelik Korelasyon Analizi Sonuçları 

 Toplam AE AS BK 

Toplam  1.00 .893** .868** .826** 

AE  1.00 .577** .804** 

AS   1.00 .525** 

BK    1.00 

 

Tablo 10 incelendiğinde; öğretmenlerin AOÖ toplam puanları ile AE (r=.893), AS (r=.868) ve BK 

(r=.826) alt boyutları arasında pozitif yönde yüksek düzeyde bir ilişki olduğu görülmektedir. AE alt 

boyutu puanları ile AS alt boyutu arasında (r=.577) pozitif yönde orta düzeyde, BK alt boyutu arasında 

(r=.804) pozitif yönde yüksek düzeyde bir ilişki bulunmaktadır. Ölçeğin AS alt boyutu ile BK alt 

boyutu arasında ise (r=.525) pozitif yönde orta düzeyde bir ilişkinin olduğu görülmektedir.  

 

TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

Araştırmanın bu bölümünde elde edilen bulgular alan yazında yapılan diğer çalışmalarla birlikte ele 

alınarak değerlendirilecektir. Araştırma soruları ve elde edilen bulgular göz önüne alınarak öneriler 

sunulacaktır.  

Öğretmenlerin akademik okuryazarlık düzeylerinin yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir. Elkıran 

(2021) tarafından yapılan çalışmanın sonuçlarının bu çalışmayla uyumluluk gösterdiği ve 

katılımcıların akademik okuryazarlık düzeylerinin yüksek düzeyde olduğu bilgisine ulaşılmıştır. 

Benzer bir bulgu da Tunagür (2021) tarafından yapılan çalışmada elde edilmiştir.  

Araştırmada elde edilen puanlara yapılan analizlerde öğretmenlerin AOÖ’den aldıkları puanlarda 

cinsiyet değişkeninin anlamlı düzeyde farklılık ortaya koymadığı saptanmıştır. Ancak erkek 

katılımcıların çok az da olsa daha yüksek puan aldıkları görülmektedir. Tunagür’ün (2021) 

çalışmasında da cinsiyetin akademik okuryazarlık üzerinde etken bir değişken olmadığı sonucuna 

ulaşılmıştır. Ancak erkek katılımcıların daha yüksek puan aldıkları görülmektedir. Alanyazında bu 

sonuçla uyuşmayan çalışmalar da yer almaktadır. Elkıran (2021) tarafından yapılan çalışmada ölçeğin 

toplamı, AE, BK alt boyutlarında erkek katılımcılar lehine anlamlı farklılık belirlenmiştir. Genel 

olarak bakıldığında erkek katılımcıların akademik okuryazarlık düzeylerinin daha yüksek olduğu 

görülmektedir.  

Öğretmenlerin eğitim dönemi değişkenine göre ölçeğin AS alt boyutu ve toplam puanında anlamlı 

farklılık bulunduğu ancak AE ve BK alt boyutlarında anlamlı farklılık bulunmadığı sonucuna 

ulaşılmıştır. Anlamlı farklılığın tez dönemine devam eden katılımcılar lehine olduğu görülmektedir. 

Katılımcıların ölçeğin AS alt boyutundan aldıkları puan ortalamalarında yaş değişkeni açısından 

anlamlı farklılık olduğu belirlenmiştir. Bu farkın 20-25 yaşa arası öğretmelerle 36-40 yaşa arasında yer 

alan öğretmenler arasında 20-25 yaş grubu lehine ortaya çıktığı saptanmıştır. Genel itibariyle en 

yüksek puan ortalamasının 31-35 yaş aralığında olan öğretmenlere, en düşük puan ortalamasının ise 

36-40 yaş aralığında olan öğretmenlere ait olduğu görülmektedir. Tunagür (2021) tarafından yapılan 

çalışmada yaş değişkeninin ölçeğin AE boyutunda katılımcıların akademik okuryazarlıkları üzerinde 

etkisi olduğu tespit edilmiştir.   
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Araştırmaya dâhil olan katılımcıların ölçekten aldıkları puan ortalamalarının kıdem değişkeni 

açısından toplam puan ve alt boyutlarda anlamlı farklılık göstermediği görülmektedir. Katılımcıların 

ölçeğin aldıkları puan ortalamalarının toplam puan ve AS alt boyutunda anlamlı farklılık gösterdiği 

ancak diğer iki alt boyutta göstermediği bulgusuna ulaşılmıştır. Anlamlı farklılığın tezsiz yüksek 

lisansa devam eden öğrencilerle tezli yüksek lisans ve doktora öğrencileri arasında ve tezsiz yüksek 

lisans grubu aleyhine olduğu görülmektedir. Öğretmenlerin AOÖ ölçeğinden aldıkları puan 

ortalamalarının görev yapılan okul değişkeni açısından toplam puan ve alt boyutlarda anlamlı farklılık 

göstermediği görülmektedir. Katılımcıların ölçekten aldıkları puan ortalamalarının görev yapılan yer 

değişkeni açısından toplam puan ve alt boyutlarda anlamlı farklılık göstermediği görülmektedir. 

Öğretmenlerin AOÖ toplam puanları ile AE, AS ve BK alt boyutları arasında pozitif yönde yüksek 

düzeyde bir ilişki olduğu görülmektedir. AE alt boyutu puanları ile AS alt boyutu arasında pozitif 

yönde orta düzeyde, BK alt boyutu arasında pozitif yönde yüksek düzeyde bir ilişki bulunmaktadır. 

Ölçeğin AS alt boyutu ile BK alt boyutu arasında ise pozitif yönde orta düzeyde bir ilişkinin olduğu 

görülmektedir. Ölçeğin alt boyutlarıyla güçlü bir ilişkisinin olması arzu edilen bir durumdur.  

Bu araştırma kapsamında öğretmenlerin akademik okuryazarlık düzeylerin farklı değişkenler 

üzerinden incelenmiştir. Bu bağlamda oluşturulan öneriler aşağıda yer almaktadır: 

✓ Öğretmenlerin nesilleri yetiştiren bireyler oldukları göz önüne alındığında akademik 

okuryazarlıklarının gerek Eğitim Fakültelerinde aldıkları eğitimlerde gerekse sonradan 

hizmet içi eğitimlerde geliştirilmesine yönelik etkinliklerin planlanması gerekmektedir. 

Elbette burada verilen hizmet kadar öğretmenlerin istekli ve bilinçli olmaları önemlidir. Bu 

bilince ise yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçlar paylaşılarak ulaşılabileceği 

düşünülmektedir.  

✓ Akademik okuryazarlığı gelişmiş bireyler farklı mesleklerde olsalar da gelişim seviyeleri 

ilgili alan okuryazarlıklarını desteklemektedir. Bu bilince sahip olan bireyler daha kolay 

öğrenmekte ve kavramaktadır. Bu durum arada geçen zamanı azaltarak hem ülke 

kalkınmasına hizmet etmekte hem de bireyin maddi ve manevi anlamda daha ileri gitmesini 

temin etmektedir.  

✓ Öğretmenlerin lisansüstü eğitim düzeyleri arttıkça akademik öz-yeterliklerinin de arttığı 

görülmektedir. Bu bağlamda öğretmenlerin lisansüstü eğitime yönlendirilmeleri 

sağlanmalıdır. Ayrıca yapılacak yen, bir çalışmada öğretmenlerle lisansüstü eğitim alan 

öğretmenlerin akademik okuryazarlık düzeyleri karşılaştırılabilir. 

✓ Akademik okuryazarlığın akademik başarıyı olumlu yönde etkilediği bilinmektedir. Bu 

bağlamda mümkün olduğunca erken yaşlardan itibaren buna ilişkin çalışmaların yapılması 

ve tedbirlerin alınması önem arz etmektedir.  
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Özet 

Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının farklılaştırılmış öğretime ilişkin öz yeterlilik düzeylerinin 

çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Nicel bir yaklaşımla tasarlanan araştırma tarama 

desenindedir. Araştırmanın çalışma grubu İç Anadolu Bölgesinde bulunan bir devlet üniversitesinin 

eğitim fakültesinde eğitim öğretim hayatına devam eden 313 öğretmen adayından oluşmaktadır. 

Araştırmada veri toplamak amacıyla öğrencilerin demografik bilgilerine ilişkin soruların yer aldığı 

kişisel bilgi formu ve Mutlu, Öztürk ve Aktekin (2019) tarafından geliştirilen “Farklılaştırılmış 

Öğretim Öz Yeterlilik Ölçeği” kullanılmıştır. Planlama, uygulama ve değerlendirme şeklinde üç 

boyutlu ölçek 26 maddeden oluşmaktadır. Beşli likert yapıda olan ölçekten alınan puanın artması 

farklılaştırılmış öğretime ilişkin öz yeterlilik düzeyinin de arttığına işaret etmektedir. Araştırmadan 

elde edilen verilerin analizinde yüzde ve frekans değerleri ile betimsel analiz yapılmıştır. Ayrıca 

öğretmen adaylarının cinsiyet, öğrencisi olunan bölüm, sınıf düzeyi ve genel not ortalamaları 

açısından farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmesi amacıyla bağımsız gruplar için T testi ve tek yönlü 

varyans analizi yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre öğretmen adaylarının 

farklılaştırılmış öğretime ilişkin öz yeterlilikleri orta düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Cinsiyet 

değişkeni açısından anlamlı bir farklılık bulunmazken bölüm, sınıf düzeyi ve genel not ortalaması 

açısından anlamlı farklılığın olduğu bulunmuştur. Araştırmadan elde edilen bulgular ışığında öğretmen 

adaylarının farklılaştırılmış öğretime ilişkin öz yeterliliklerinin artırılmasına yönelik olarak 

çalışmaların yapılması önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Farklılaştırılmış öğretim, öz yeterlilik, öğretmen adayı.  

 

Abstract 

The aim of this study is to examine the self-efficacy levels of teacher candidates regarding 

differentiated instruction in terms of various variables. The research designed with a quantitative 

approach is in the scanning design. The study group of the research consists of 313 teacher candidates 

who continue their education in the education faculty of a state university in the Central Anatolia 

Region. In order to collect data in the research, a personal information form including questions about 

the demographic information of the students and the "Differentiated Teaching Self-Efficacy Scale" 

developed by Mutlu, Öztürk, and Aktekin (2019) were used. The three-dimensional scale in the form 

of planning, implementation and evaluation consists of 26 items. The increase in the score obtained 

from the scale, which has a five-point Likert structure, indicates that the level of self-efficacy 

regarding differentiated instruction also increases. In the analysis of the data obtained from the 

research, descriptive analysis was performed with percentage and frequency values. In addition, T-test 

and one-way analysis of variance were conducted for independent groups in order to examine whether 

the teacher candidates differed in terms of gender, department, grade level and grade point averages. 

According to the findings obtained from the research, it was concluded that the teacher candidates 

self-efficacy regarding differentiated instruction was at a moderate level. While there was no 
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significant difference in terms of gender variable, it was found that there was a significant difference 

in terms of department, grade level and GPA. In the light of the findings obtained from the research, it 

is recommended to carry out studies to increase the self-efficacy of teacher candidates regarding 

differentiated instruction. 

Keywords: Differentiated instruction, self-efficacy, teacher candidates. 

Giriş 

Bireyselliğin ve özerliğin ön plana çıktığı günümüz toplumunda eğitim sistemleri bu dönüşüme ayak 

uydurma çabalarını sürdürmektedir. Eğitim sistemi öğretmeni öğretenden ziyade öğrenenin öğrenme 

yolculuğuna rehberlik eden, onu artan eğitsel zorluklar arası geçişte yönlendiren, bireyin ve toplumun 

ihtiyaçlarını duyarlılıkla öğretime yansıtan olarak tanımlamaktadır (Pham, 2012). Bu bağlamda çoklu 

zekâ, öğrenme stilleri ve nörobilim alanlarında yapılan araştırmalar yeni bir öğretim yaklaşımının 

gerekliliğini ortaya koymuştur (Subban, 2006; Landrum & McDuffie, 2010). 

Farklılaştırılmış öğretim “Tek beden herkese uyar!” pedagojik yaklaşımına karşı olarak ortaya çıkmış 

olan bir öğretim yaklaşımıdır. Farklılaştırılmış öğretim bir öğretim yaklaşımı olmasının yanı sıra farklı 

niteliklerdeki öğrencilere öğretmenlerin ve diğer öğrencilerin bakış açılarını da değiştiren bir 

yaklaşım, bir düşünme biçimdir. Bu çağdaş yaklaşım ayrıca sınıf yönetimi, okul iklimi öğrenen ve 

öğreten rolleri gibi birçok alanda da dönüşümlere sebep olmaktadır (Subban, 2006). Etkili bir 

farklılaştırma için öğrencinin hazırbulunuşluk düzeyinin, öğrenme özelliklerinin ve imkânların doğru 

bir şekilde belirlenmesi; öğretim sürecinde yöntem, materyal, süre gibi öğelerin uyarlanması ve 

öğrenciye uygun değerlendirme araç ve yaklaşımlarının belirlenerek işe koşulması gerekmektedir 

(Pham, 2012). 

Gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülke bu anlamda eğitim felsefelerinde değişikliğe giderek 

öğrenciyi merkeze alan öğretim tasarımı yaklaşımlarını kullanmaya başlamışlardır. Böylelikle öğretim 

programlarında köklü değişiklikler olmuştur. Türkiye’de ise 2004-2005 eğitim öğretim döneminden 

itibaren yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına geçiş yapılmış olup bu bağlamda eğitim alanında köklü 

revizyonlar yapılmıştır. Öğretmenlerin bu yeni sisteme uyum sağlayabilmeleri adına bazı yetkinlere 

sahip olmaları beklenmektedir. Özellikle öğrenenin bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak 

öğretimi zenginleştirme, uyarlama ve farklılaştırma bu yetkinler arasında önemli bir role sahiptir (De 

Neve, Devos & Tuytens, 2015; Wan, 2016). Günümüzde eğitim ortamlarının kapsayıcılığını geliştirme 

çabasını sürdüren Türkiye’de öğretmenlerin farklılaştırılmış öğretim becerilerine sahip olmaları 

oldukça önemli görülmektedir. Öğretmen adaylarının geleceğin öğretmenleri olarak farklılaştırılmış 

öğretime ilişkin öz yeterliliklerinin incelenmesi henüz hizmet öncesi eğitimdeyken olası aksaklıkların 

tespiti ve düzeltilmesi açısından önemli bulunmaktadır.  

Bu bağlamda araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının farklılaştırılmış öğretime ilişkin öz yeterlilik 

düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırma amacına balı olarak aşağıda yer 

alan sorulara yanıt aranmıştır. 

• Öğretmen adaylarının farklılaştırılmış öğretime ilişkin öz yeterlilik düzeyleri nasıldır? 

• Öğretmen adaylarının farklılaştırılmış öğretime ilişkin öz yeterlilik düzeyleri cinsiyet, bölüm, 

sınıf düzeyi ve genel not ortalamaları açısından anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 

Yöntem 

Nicel bir yaklaşımla tasarlanan araştırma tarama desenindedir. Tarama deseni olay veya olguların 

olduğu gibi betimlenmesi amacıyla kullanılmaktadır (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz, & 

Demirel 2014; Creswel, 2013). Araştırmanın çalışma grubu olasılıklı örnekleme yöntemlerinden basit 

seçkisiz örnekleme tekniği ile belirlenmiş olup 2022-2023 eğitim öğretim döneminde İç Anadolu 

Bölgesinde bulunan bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesinde öğrenim hayatına devam eden 313 

öğretmen adayından oluşmaktadır. Tablo 1’de çalışma grubunu oluşturan öğretmen adaylarına ilişkin 

demografik bilgiler sunulmaktadır. 
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Tablo 1. Çalışma Grubuna İlişkin Demografik Bilgiler 

Değişken n %  

Cinsiyet Kadın 245 78.3 

Erkek 68 21.7 

Bölüm Türkçe Öğretmenliği 69 22.0 

Matematik Öğretmenliği 67 21.4 

Fen Bilgisi Öğretmenliği 63 20.1 

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 54 17.3 

İngilizce Öğretmenliği 60 19.2 

Sınıf 2. Sınıf 113 36.1 

3. Sınıf  107 34.2 

4. Sınıf 93 29.7 

Genel Not 

Ortalaması 

1.00-2.00 25 8.0 

2.01-3.00 132 42.2 

3.01-4.00 156 49.8 

Toplam 313 100 

Tablo 1’de görüldüğü üzere çalışma grubunu oluşturan 313 öğretmen adayından 245’i kadın 68’i 

erkektir. Öğretmen adaylarının 69’uTürkçe öğretmenliği,67’si matematik öğretmenliği, 63’ü fen 

bilgisi öğretmenliği, 54’ü sosyal bilgiler öğretmenliği ve 60’ı İngilizce öğretmenliği bölümünde 

eğitime devam etmektedir. 113 öğretmen adayı 2. sınıf, 107 öğretmen adayı 3. sınıf, 93 öğretmen 

adayı ise 4. sınıf öğrencisi olup not ortalaması 1.00-2.00 arasında olan 25, 2.01-3.00 arasında 132, 

3.01-4.00 arasında olan 156 öğretmen adayı bulunmaktadır.   

Araştırmada veri toplamak amacıyla öğrencilerin demografik bilgilerine ilişkin soruların yer aldığı 

kişisel bilgi formu ve Mutlu, Öztürk ve Aktekin (2019) tarafından geliştirilen “Farklılaştırılmış 

Öğretim Öz Yeterlilik Ölçeği” (FÖÖYÖ) kullanılmıştır. Planlama, uygulama ve değerlendirme 

şeklinde üç boyutlu ölçek 26 maddeden oluşmaktadır. Beşli likert yapıda olan ölçekten alınan puanın 

artması farklılaştırılmış öğretime ilişkin öz yeterlilik düzeyinin de arttığına işaret etmektedir. Ölçek 

planlama boyutunda .91, uygulama boyutunda .90, değerlendirme boyutunda .87 ve ölçek toplamında 

.95 Cronbach alfa güvenirlik katsayısına sahiptir. Araştırma verileri 01.10.2022-15-11.2022 tarihleri 

arasında İç Anadolu Bölgesinde bulunan bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesinde öğrenim gören 

öğretmen adaylarına bire bir ulaşılarak toplanmıştır.  

Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde SPSS 22 kullanılarak yüzde ve frekans değerleri ile 

betimsel analiz yapılmıştır. Öğretmen adaylarının farklılaştırılmış öğretime ilişkin öz yeterlilik 

düzeylerini belirlemek amacıyla beşli likert yapıda olan ölçeğin değer aralıkları belirlenmiştir. bu 

bağlamda ölçekten alına bilecek en düşük değer en yüksek değerden çıkarılarak beşe bölünmüştür (5-

1=4, 4/5=.80). Değer aralığı .80 olarak belirlenen ölçekten ve alt boyutlardan alınan ortalama puanlar 

ve yorumlamaları; 1.00-1.80 çok düşük düzey, 1.81-2.60 düşük düzey, 2.61-3.40 orta düzey, 3.41-4.20 

yüksek düzey ve 4.21-5 çok yüksek düzey şeklindedir.  



6th INTERNATIONAL EDUCATION AND INNOVATIVE SCIENCES CONGRESS 

(November 24-25, 2022 / Burdur Mehmet Akif Ersoy University 

1615 
 

Ayrıca öğretmen adaylarının cinsiyet, öğrencisi olunan bölüm, sınıf düzeyi ve genel not ortalamaları 

açısından farklılaşıp farklılaşmadığının incelenmiştir. Bu bağlamda uygulanacak olan analize karar 

vermeden önce normallik testleri yapılmıştır (Tablo 2).  

Tablo 2. Farklılaştırılmış Öğretim Öz Yeterlilik Ölçeğine İlişkin Betimsel İstatistikler 

FÖÖYÖ 
Madde 

Sayısı 
n 

Çarpıklık 

Katsayısı 
Basıklık Katsayısı 

Cronbach Alfa 

Güvenirlik Katsayısı 

Planlama 10 75 -1.262 2.951 .905 

Uygulama 11 75 -.888 1.980 .892 

Değerlendirme 5 75 -1.140 2.695 .825 

Toplam 26 75 1.165 3.328 .951 

Tablo 2’de görüldüğü üzere FÖÖYÖ uygulamasından elde edilen veriler normal dağılım 

göstermektedir. Bu nedenle verilerin analizinde bağımsız gruplar için T testi ve tek yönlü varyans 

analizi (ANOVA) yapılmıştır. Ayrıca Tablo 2’de sunulan Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı değerleri 

incelendiğinde ölçeğin alt boyutları ve toplamı için güvenirlik ölçütünü sağladığı söylenebilir. 

Bulgular 

Araştırma verilerinin betimsel analizi sonucunda elde edilen öğretmen adaylarının farklılaştırılmış 

öğretime ilişkin öz yeterlilik düzeyleri Tablo 3’te sunulmaktadır. 

Tablo 3. Öğretmen Adaylarının Farklılaştırılmış Öğretime İlişkin Öz Yeterlilik Düzeyleri 

FÖÖYÖ n Min Max sd x̄ 

Planlama 313 1 5 .66996 3.8530 

Uygulama 313 1 5 .64140 3.8089 

Değerlendirme 313 1 5 .67788 3.9016 

Toplam 313 1 5 .60921 3.8545 

Tablo 3 incelendiğinde öğretmen adaylarının ölçeğin toplamı (x=3.85) ile planlama (x=3.85), 

uygulama (x=3.80) ve değerlendirme (x=3.90) boyutlarında orta düzeyde olduğu görülmektedir. Bir 

başka deyişle öğretmen adaylarının farklılaştırılmış öğretime ilişkin öz yeterlilikleri orta düzeydedir. 

Tablo 4’te cinsiyet değişkenine göre öğretmen adaylarının FÖÖYÖ ve alt boyutlarında bağımsız 

gruplar için T testi sonuçları sunulmaktadır.  

Tablo 4. Cinsiyet Değişkenine Göre Öğretmen Adaylarının Farklılaştırılmış Öğretim Öz Yeterlilik 

Ölçeği ve Alt Boyutlarında Bağımsız Gruplar İçin T Testi Sonuçları 

FÖÖYÖ Cinsiyet n x̄ sd t df p 

Planlama Kadın 245 3.8759 .63668 

1.025 93.346 .308 

Erkek 68 3.7706 .77788 

Uygulama Kadın 245 3.8223 .63376 

.700 311 .485 

Erkek 68 3.7607 .67079 
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Değerlendirm

e 

Kadın 245 3.9257 .67910 
1.196 311 .233 

Erkek 68 3.8147 .67121 

Toplam Kadın 245 3.8746 .60219 
1.110 311 .268 

Erkek 68 3.7820 .63310 

*p<.05 

Cinsiyet değişkenine göre öğretmen adaylarının FÖÖYÖ ve alt boyutlarında bağımsız gruplar için T 

testi sonuçlarına göre ölçeğin tamamı (p=.268) ile planlama (p=.308), uygulama (p=.485) ve 

değerlendirme (p=.233) alt boyutlarında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Bu bağlamda öğretmen 

adaylarının farklılaştırılmış öğretime ilişkin öz yeterlilikleri cinsiyet açısından anlamlı farklılık 

göstermemektedir. Tablo 5’te öğrencisi olunan bölüm değişkenine göre FÖÖYÖ ve alt boyutlarında 

tek yönlü varyans analizi (ANOVA) testi sonuçları sunulmaktadır. 

Tablo 5. Öğrencisi Olunan Bölüm Değişkenine Göre Öğretmen Adaylarının Farklılaştırılmış Öğretim 

Öz Yeterlilik Ölçeği ve Alt Boyutlarında Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Testi Sonuçları 

FÖÖYÖ Branş n x̄ sd 
Varyans 

kaynağı 
df F p 

Anlamlı 

Farklılık 

Planlama 

Türkçea 69 3.68 .721 
Gruplar 

arası 

4 

308 

2.469 .045* e>a 

Matematikb 67 3.84 .470 

Fen Bilgisic 63 3.84 .664 

Gruplar içi 
312 

4 Sosyal 

Bilgilerd 54 3.86 .914 

İngilizcee 60 4.05 .486 Toplam 308 

Uygulama 

Türkçea 69 3.60 .718 
Gruplar 

arası 

312 

4 

3.530 .008* e>a 

Matematikb 67 3.74 .504 

Fen Bilgisic 63 3.89 .624 

Gruplar içi 
308 

312 Sosyal 

Bilgilerd 
54 3.87 .708 

İngilizcee 60 3.97 .582 Toplam 4 

Değerlendirm

e 

Türkçea 69 3.71 .790 
Gruplar 

arası 
308 

2.639 .034* e>a 

Matematikb 67 3.88 .476 

Fen Bilgisic 63 3.89 .707 

Gruplar içi 
4 

308 Sosyal 

Bilgilerd 
54 3.97 .727 

İngilizcee 60 4.08 .610 Toplam 312 
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Toplam 

Türkçea 69 3.66 .699 
Gruplar 

arası 

4 

308 

3.257 .012* e>a 

Matematikb 67 3.82 .422 

Fen Bilgisic 63 3.87 .604 

Gruplar içi 
312 

4 Sosyal 

Bilgilerd 
54 3.90 .721 

İngilizcee 60 4.03 .517 Toplam 308 

*p<.05 

Tablo 5 incelendiğinde öğrencisi olunan bölüm değişkeni açısından ölçek toplamı (p=.012) ile 

planlama (p=.045), uygulama (p=.008) ve uygulama (p=.034) boyutlarında anlamlı bir farklılığın 

olduğu görülmektedir. Anlamlı farklılığın yönü incelendiğinde ölçek toplamı ile tüm alt boyutlarda 

İngilizce öğretmenliği öğrencileri ile Türkçe öğretmenliği bölümü öğrencileri arasında İngilizce 

öğretmenliği öğrencilerinin lehine olduğu görülmektedir. Bir başka ifadeyle İngilizce öğretmenliği 

bölümü öğrencilerinin farklılaştırılmış öğretim öz yeterlilikleri ile planlama, uygulama ve 

değerlendirme boyutlarındaki öz yeterlilikleri Türkçe öğretmenliği bölümü öğrencilerinden anlamlı 

düzeyde yüksektir. Tablo 6’da sınıf düzeyi değişkenine göre öğretmen adaylarının FÖÖYÖ ve alt 

boyutlarında tek yönlü varyans analizi (ANOVA) testi sonuçları sunulmaktadır. 

Tablo 6. Sınıf Düzeyi Değişkenine Göre Öğretmen Adaylarının Farklılaştırılmış Öğretim Öz 

Yeterlilik Ölçeği ve Alt Boyutlarında Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Testi Sonuçları 

FÖÖYÖ 
Sınıf 

Düzeyi 
n x̄ sd 

Varyans 

kaynağı 
df F p 

Anlamlı 

Farklılık 

Planlama 

2. sınıfa 113 3.74 .769 Gruplar içi 2 

4.422 

 

.013* 

 
c>a 

3. sınıfb 

107 3.82 .597 
Gruplar 

arası 
310 

4. sınıfc 93 4.01 .589 Toplam 312 

Uygulama 

2. sınıfa 113 3.67 .752 Gruplar içi 2 

5.099 

 

.007* 

 
c>a 

3. sınıfb 
107 3.81 .523 

Gruplar 

arası 
310 

4. sınıfc 93 3.96 .588 Toplam 312 

Değerlendirm

e 

2. sınıfa 113 3.78 .761 Gruplar içi 2 

4.475 

 

.012* 

 
c>a 

3. sınıfb 
107 3.88 .594 

Gruplar 

arası 
310 

4. sınıfc 93 4.06 .633 Toplam 312 

Toplam 

2. sınıfa 113 3.73 .703 Gruplar içi 2 

5.511 

 

.004* 

 
c>a 

3. sınıfb 
107 3.84 .512 

Gruplar 

arası 
310 

4. sınıfc 93 4.01 .557 Toplam 312 
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*p<.05 

Tablo 6’ya göre sınıf düzeyi değişkeni açısından ölçek toplamı (p=.004) ile planlama (p=.013), 

uygulama (p=.007) ve değerlendirme (p=.012) boyutlarında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. anlamlı 

ilişkinin yönü incelendiğinde ise 4. sınıf öğrencileri ile 2. sınıf öğrencileri arasında, 4. sınıf 

öğrencilerinin lehine olduğu anlaşılmaktadır. Bir başka ifade ile farklılaştırılmış öğretim öze 

yeterlilikleri ile planlama, uygulama ve değerlendirme boyutlarında 4. sınıf öğrencileri 2. sınıf 

öğrencilerine göre anlamlı düzeyde daha yüksek yeterliliğe sahiptir. Tablo 7’de genel not ortalaması 

değişkenine göre öğretmen adaylarının FÖÖYÖ ve alt boyutlarında tek yönlü varyans analizi 

(ANOVA) testi sonuçları sunulmaktadır.  

Tablo 7. Genel Not Ortalaması Değişkenine Göre Öğretmen Adaylarının Farklılaştırılmış Öğretim Öz 

Yeterlilik Ölçeği ve Alt Boyutlarında Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Testi Sonuçları 

FÖÖYÖ GNO n x̄ sd 
Varyans 

kaynağı 
df F p 

Anlamlı 

Farklılık 

Planlama 

1.00-

2.00a 25 3.55 .957 Gruplar içi 2 

8.622 

 

.000 

 
c>a.b 

2.01-

3.00b 132 3.73 .695 
Gruplar 

arası 
310 

3.01-

4.00c 156 3.99 .552 Toplam 312 

Uygulama 

1.00-

2.00a 
25 3.69 .724 Gruplar içi 2 

4.694 

 

.010 

 
c>b 

2.01-

3.00b 
132 3.70 .673 

Gruplar 

arası 
310 

3.01-

4.00c 
156 3.91 .582 Toplam 312 

Değerlendirm

e 

1.00-

2.00a 
25 3.72 .720 Gruplar içi 2 

4.409 

 

.013 

 
c>b 

2.01-

3.00b 
132 3.80 .733 

Gruplar 

arası 
310 

3.01-

4.00c 
156 4.01 .603 Toplam 312 

Toplam 

1.00-

2.00a 
25 3.65 .694 Gruplar içi 2 

6.764 

 

.001 

 
c>a.b 

2.01-

3.00b 
132 3.74 .642 

Gruplar 

arası 
310 

3.01-

4.00c 
156 3.97 .540 Toplam 312 

*p<.05 

Tablo 7 incelendiğinde genel not ortalaması değişkeni açısından ölçek toplamı (p=.001) ile planlama 

(p=.000), uygulama (p=.010) ve değerlendirme (p=.013) boyutlarında anlamlı bir farklılık olduğu 
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görülmüştür. Anlamlı farklılığın yönü incelendiğinde ölçek toplamı ile planlama boyutunda genel not 

ortalaması 3.01-4.00 olan öğrenciler ile 1.00-2.00 olan ve 2.01-3.00 olan öğrenciler arasında 3.01-4.00 

olanların lehine; uygulama ve değerlendirme boyutlarında ise genel not ortalaması 3.01-4.00 olan 

öğrenciler ile 2.01-3.00 olan öğrenciler arasında 3.01-4.00 olanların lehine anlamlı bir farklılık olduğu 

anlaşılmaktadır. Bir başka ifade ile genel not ortalaması 3.01-4.00 olan öğretmen adaylarının 

farklılaştırılmış öğretim öz yeterlilik düzeyleri ile planlama, uygulama ve değerlendirme öz 

yeterlilikleri anlamlı şekilde daha yüksek düzeydedir.  

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Farklılaştırılmış öğretim son yıllarda eğitim bilimler alanında kapsayıcı söylemlerin artması ile 

popülerlik kazanmış bir kavramdır. Yeni yüzyıl öğretmenlerinden kapsayıcı bir sınıf ortamı 

oluşturmasını bu doğrultuda öğretimi öğrencilerinin niteliklerine uygun şekilde farklılaştırmasını 

beklemektedir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre öğretmen adaylarının farklılaştırılmış 

öğretime ilişkin öz yeterlilikleri orta düzeydedir. Zelalem, Melesse & Seifu (2022) çalışmalarında 

öğretmenlerin farklılaştırılmış öğretim öz yeterlilik düzeyinin düşük olduğu ve bu durumun eğitim 

sistemine önemli yansımaları olduğu sonucuna ulaşmıştır. Suprayogi, Valcke & Godwin (2017) ise 

çalışmalarında öğretmenlerin farklılaştırılmış öğretime ilişkin öz yeterliliklerinin yüksek düzeyde 

olduğu anca bunun uygulamaya yansımada hala yeterli olmadığını vurgulamaktadır. Gülay & Altun 

(2022) ise ilkokul öğretmenleri üzerinde yürüttükleri araştırmalarında öğretmenlerin farklılaştırılmış 

öğretime ilişkin öz yeterlilik algılarının yüksek olduğu sonucuna ulaşmıştır.  

Öğretmen adaylarının öz yeterlilik düzeyleri cinsiyet değişkeni açısından anlamlı farklılık 

sergilememektedir. Kozikoğlu & Bekler (2018) öğretmenlerin farklılaştırılmış öğretime ilişkin öz 

yeterlilik düzeylerini inceledikleri çalışmalarında benzer bir sonuca ulaşmıştır. Öğretmen adaylarının 

bölüm değişkeni açısından farklılaştırılmış öğretime ilişkin öz yeterlilik düzeylerine ilişkin bulgulara 

göre İngilizce öğretmenliği öğrencilerinin Türkçe öğretmenliği öğrencilerine göre daha yüksek öz 

yeterliliğe sahiptir.  Sınıf düzeyi değişkeni açısından elde edilen bulgulara göre 4. sınıf öğrencilerinin 

2. sınıf öğrencilerine kıyasla daha yüksek düzeyde öz yeterliliğe sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır. 

Bu beklendik bir sonuçtur. Benzer şekilde Aşiroğlu (2016) çalışmasında 4. sınıf öğrencilerinin bazı 

boyutlarda daha yüksek yeterliliğe sahip olduğu sonucuna ulaşmıştır.  Genel not ortalaması 

değişkeninde ilişkin bulgulara göre ise not ortalamasının artmasının farklılaştırılmış öğretime ilişkin 

öz yeterlilik düzeyine olumlu yansıması olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Akademik başarı bir bütündür 

ve bu beklendik bulgu Wan (2016)’nin öğretmen adayları ile yürüttüğü çalışmanın bulgularıyla 

örtüşmektedir.  

Bu araştırmanın en çarpıcı bulgusu Türkçe öğretmenliği ve İngilizce öğretmenliği bölümü 

öğrencilerinin öz yeterlilik düzeylerinde görülen farklılaşmadır. Her iki bölümün de dil ile ilgili olması 

bir benzerlik olarak ele alınabilecekken bu tarz bir farklılığın nelerden kaynaklandığının araştırılması 

önerilmektedir. Eğitim sisteminden beklenen faydanın sağlanabilmesi adına öğrenci özelliklerine 

uygun olması ve bireysel farklılıkları dikkate alarak uygun düzenlemeleri içermesi gerekmektedir. Bu 

bağlamda öğretmen adaylarının farklılaştırılmış öğretime ilişkin öz yeterlilik düzeylerinin 

artırılmasına yönelik çalışmaların yapılması önerilmektedir.  
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MƏKTƏBƏQƏDƏR TƏHSİLİN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ İSTİQAMƏTLƏRİ 

 

DIRECTIONS FOR IMPROVING PRE-SCHOOL EDUCATION 

 

BAYRAMOVA FİDAN RAMİS QIZI 

 

Müəllim 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Bakı şəhəri 

 

Xülasə 

Respublikamızda məktəbəqədər təhsil sistemində baş verən müasir proseslər müxtəlifdir və mühüm 

vəzifələrin həllinə yönəldilmişdir. Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində pedaqoji prosesin effektivliyi 

prosesin yeni yanaşmalar əsasında təşkilindən birbaşa  asılıdır.  

Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində pedaqoji prosesin optimallaşdırılmasında  peşəkar və yenilikləri 

öz işinə tətbiq edən, yaradıcı tərbiyəçi-müəllim, yəni öyrədən pedaqoji prosesin təşkilində, onun başqa 

iştirakçıları ilə birlikdə həyata keçirilməsində həlledici rol oynayır. 

Məktəbəqədər təhsil sisteminin yeniləşdiyi hazırki mürəkkəb mərhələdə  təhsilin məzmununun 

müəyyənləşdirilməsi, yeni təhsil texnologiyalarının yaradılması və istifadə edilməsi üçün digər 

yanaşmalar tələb olunur. Bu gün əsas diqqət tərbiyəçi-müəllimin uşaqların əsas yaş və fərdi 

xüsusiyyətlərinə dair məlumatlılığı ilə yanaşı, onların fərdi xüsusiyyətləri, imkanlarını nəzərə almaq, 

uşağın unikallığına, özünüdəyərləndirməsinə diqqət yetirmək, özünüinkişafı  stimullaşdırmaqdır. 

Açar sözləri: Məktəbəqədər təhsil, idrak, qabiliyyət, təkmilləşdirmə. 

 

Giriş. 

Məktəbəqədər təhsilin məzmunu mühüm pedaqoji anlayışlardan biri kimi bilik, bacarıq və vərdışlərin 

sistemini əhatə etməklə yanaşı uşaqların  əldə etdikləri idraki, əxlaqı-mənəvi və fiziki dəyərlərə ehtiva 

edir.  

Təhsildə idraki inkişafın parametrlərini nəzərə almağı, ona imkan və şərait yaratmağı əsas amil hesab 

edən, uşaqlarda idrakın  inkişaf səviyyəsi öyrənmə marağına, biliyə yiyələnmək, biliyi dərk etmək 

qabiliyyəti və s. sahələrdə özünü göstərdiyini və  bunların uşağın həyat tərzi və onu əhatə edən 

mühitdən çox asılı olduğunu qeyd edən akademik M.M.Mehdizadə göstərir: “...əgər təlim prosesində 

material şagirdlər tərəfindən “canlı seyr” və ya “canlı söz” vasitəsi ilə aydın dərk  edilməsə, 

qavranılmasa, əgər şagirddə təfəkkür prosesi ilə qavranılan material dərk olunmasa, dərindən başa 

düşmə dərəcəsinə çatmasa, təlim prosesində öyrənilən əşya və hadisələrin səbəb-nəticə əlaqələri və 

bir-birindən asılılığı analiz və sintez, müqayisə və mühakimə yolu ilə müəyyən edilməsə, öyrənilmiş 

bilik və bacarıqların yadda saxlanılması təmin edilməzsə təlim səmərəli ola bilməz” . 

Göründüyü kimi, uşaqlarda idrak fəaliyyətinin inkişaf etdirilməsi zərurəti həm də onların bir şəxsiyyət, 

bir vətəndaş kimi hərtərəfli və harmonik inkişafını təmin etmək tələbatından yaranır. Odur ki, 

tərbiyəçinin və uşağın qarşısında duran əsas vəzifə uşaqlarda idrak fəallığını inkişaf etdirmək və 

öyrənilən təlim materiallarının həyati əhəmiyyətini şüurlu surətdə mənimsətməklə onları intellektual 

və mənəvi cəhətdən kamilləşdirməkdən ibarətdir. 

Bu gün məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin fəaliyyətinin yenidən formalaşdırılmasına  iqtisadi, sosial-

mədəni, normativ-hüquqi şərtlər kompleksi imkan yaradır. Bununla əlaqədar olaraq təhsil 

müəssisələrinin idarəetmə sistemi çərçivəsində cəmiyyətdə baş verənləri özündə əks etdirən  yeni -

sistemin qurulması zəruridir. Mühit - zaman dəyişdikcə məktəbəqədər təhsilin də məzmununda köklü 

dəyişiliklərin edilməsi dövrümüzün tələbidir.  
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin bu istiqamətdə təhsilə, xüsusən məktəbəqədər 

təhsil müəssisələrinə qayğısı diqqəti cəlb edir. Onun 12 aprel 2007-ci il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq 

edilmiş 2007-2010-cu illəri əhatə edən “Azərbaycan Respublikasında məktəbəqədər təhsilin 

yeniləşdirilməsi Proqramı” ölkədə məktəbəqədər təhsilin inkişafını istiqamətləndirmək baxımından 

qəbul olunmuş Dövlət Proqramı kimi tarixi əhəmiyyət daşıyır.  

Aparılan pedaqoji və psixoloji tədqiqatlar belə nəticəyə gəlməyə imkan verir ki, uşaqların maraq 

dairəsinin, hər şeyi öyrənmək həvəsinin  geniş olması onların daha çox informasiya toplamalarına, 

səbəb-nəticə əlaqələri qurmalarına, ümumiləşdirmələr aparmalarına  imkan yaradır.  

Təhsil sistemində aparılan islahatlar zamanı  həmişə müəyyən çətinliklər qarşıya çıxır. Bu çətinliklərin 

dəf edilməsi prosesində tərbiyəçi-müəllimlərin öz sosial missiyalarının əhəmiyyətini anlamaları  çox 

mühümdür. Onlar öz səylərini tərbiyəyə,  uşaqların təhsilinə,  onların psixoloji müdafiələrinə  

yönəltməlidirlər. Tərbiyəçi-müəllimlə uşağın sərbəst ünsiyyəti prosesində inkişafetdirici vəzifələrin 

realizəsi xüsusi fəaliyyət növləri ilə uyğunlaşdırılmalıdır. Odur ki, fəaliyyət növlərinin təşkili 

rəngarəng olmalıdır. Fəal təlim hər bir uşağın idrak fəallığını təmin edir, əks əlaqə qurmağa  və 

uşaqların inkişaflarında irəliləyişini nəzərə almağa kömək edir. 

Şəxsiyyətyönümlü təhsil sistemində tərbiyəçi-müəllim və uşaqların funksiyaları dəyişir. Əvvəlcədən 

müəyyən olunmuş nəticələrə əsasən qurulan  fəaliyyət zamanı  tərbiyəçi-müəllim ən münasib təlim 

texnologiyasını seçir. Bu zaman tərbiyəçi-müəllim və uşaq şəxsiyyəti təlimin aparıcı subyekti kimi 

çıxış edir. Münasibətlər “subyekt – subyekt” müstəvisində qurulur. Belə iş zamanı uşaqlar öz 

təfəkkürünün, düşüncəsinin, tərbiyəçi-müəllimlər isə uşağın inkişafı üçün şəraitin təşkilatçısı olurlar. 

Bu baxımdan məktəbəqədər təhsilin başlıca vəzifəsi-uşağın davranışının və inkişafının məqsədyönlü 

və düşünülmüş qaydada işlənməsidir. Məlumdur ki, təlim-tərbiyə prosesinin əsasında uşağın şəxsi 

fəaliyyəti durmalıdır. Müəllim isə uşağı onları əhatə edən mühitlə daim əməkdaşlıq etməklə, 

müəllimlə birgə hərəkət etməyə hazır olduqları, bunu anladıqları halda tərbiyə edə bilər. Bu ideya rus 

psixoloqu L.S.Vıqotskiyə [53] məxsusdur. Tərbiyəçi-müəllimlər qrupda təlim fəaliyyətini 

əlaqələndirən, istiqamətləndirən məsləhətçi kimi uşaqların müstəqil idraki fəaliyyətini, yaradıcılığını 

təşkil edən subyektə çevrilirlər. Onlar  uşaqları  müstəqil axtarışlar aparmağa, yaradıcı fəaliyyət gös-

tərməyə yönəldirlər.  

Məktəbəqədər təhsilin dövlət standartları təhsil proqramının (kurikulumunun)  strukturunu, 

məzmununu, həcmini və inkişaf sahələrinin uyğunluğunu  müəyyənləşdirir.Məktəbəqədər təhsilin 

məzmunu dövlət standartına əsasən dörd inkişaf sahəsi üzrə realizə olunur:  

-fiziki inkişaf, sağlamlıq və təhlükəsizlik; 

-idrakın inkişafı; 

-estetik və yaradıcı inkişaf; 

-sosial-emosional inkişaf. 

Bu inkişaf sahələri üzrə məzmun  müasir məktəbəqədər təhsil sisteminin  konseptual və normativ-

hüquqi sənədlərinə uyğun hazırlanmışdır .  

Məktəbəqədər dövrdə uşaq şəxsiyyətinin əsası, onun psixi və şəxsiyyətyönümlü inkişafını xarakterizə 

edən dəyərlər  böyüklərlə ünsiyyət, birgə fəaliyyət, əməkdaşlıq  zamanı yaranır. Ənənəvi təhsildən 

fərqli olaraq yeni məzmuna görə  şəxsiyyətyönümlü təhsil prosesində böyüklərlə qarşılıqlı fəaliyyət 

prosesində uşaq şəxsiyyətinin əsas nüvəsini kommunikativ tələbat, onun aparıcı motivləri təşkil edir. 

Odur ki, məktəbəqədər təhsil müəssisələrində çalışan hər bir tərbiyəçi-müəllim uşaqlarla böyüklərin 

birgə fəaliyyət növlərinin təşkili prosesində təlimedici fəaliyyətin qurulmasının xüsusiyyətlərini  

bilməli və nəzərə almalıdır.  

Məlum olduğu kimi məktəbəqədər yaşlı uşaqların əsas, aparıcı fəaliyyət növü oyundur. Uşaqların öz 

dünyasını, hərəkət və davranışlarını dərk etməsində, təlim prosesində, istər fiziki, istərsə də psixoloji 

inkişafında oyunun rolu böyükdür. Təlim fəaliyyətinə oyun elementlərinin daxil edilməsi məşğələni 

canlı, maraqlı və yadda qalan edir. İnsanın özünənəzarəti, özünüdəyərləndirmə və qiymətləndirməsi, 

ümumilikdə oyun ilə qurulur. Oyun böyük  əhəmiyyət daşıyır, bu isə uşaqların oyun zamanı daha 

yaradıcı olması ilə bağlıdır. Uşaq oyun zamanı qaydalara əməl etməyi, səmimiyyəti, problemlərin həll 
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yollarını tapmağı, diqqətini cəmləməyi, cəmiyyətdəki rolunu, məsuliyyəti, razılığa gəlməyi, 

özünüifadə bacarığını, qərar verməyi və nəticələrlə razılaşmağı öyrənir. Oyun bir növ təcrübə xarakteri 

daşıyır. Uşağın hansı psixoloji  vəziyyətdə olması, situasiyalara necə reaksiya verməsi məhz oyun 

zamanı üzə çıxır. Uşağın yaradıcılıq imkanlarını ortaya çıxarmaqda oyunun  rolu böyükdür. Hər 

zaman yaradıcı olan insan daha çox nailiyyət əldə edə bilər. 

Məktəbəqədər təhsilin dövlət standartları əsasında  inkişafetdirici mühit elə təşkil edilir ki, hər bir 

uşağın meyil, marağı, fəallıq səviyyəsi nəzərə alınmaqla  fərdiliyinin səmərəli inkişafına imkan versin. 

Bu məqsədlə ətraf mühitin  uşaqların hərəki, idraki və emosional fəallığını stimullaşdıran elementlərlə 

zənginləşdirilməsi zəruridir. Məktəbəqədər təhsil müəssisələrin də qurulan mühit onların 

təhlükəsizliyini, sağlamlıqlarının qorunması və orqanizmin möhkəmləndirilməsi üzrə işlərin 

aparılmasını təmin etməlidir. 

Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində pedaqoji fəaliyyətin  keyfiyyəti və səmərəli təşkili proqram-

metodik təminatla bağlıdır. Strategiyaların müxtəlifliyi isə təlimi rəngarəng edir. Bu, tərbiyəçi-

müəllimlərin təşəbbüs və yaradıcılığının inkişafı üçün, həmçinin  proqramın tətbiqi üzrə yeni impuls 

verir. Məzmunun yeniləşməsinə və texnologiyaların tətbiqinə cəhd  köhnə iş formalarından uzaqlaş-

maq kimi izah olunur. 

İdarəetmə bacarıqlarının formalaşmasına yönəlmiş təlim  həmişə inkişafetdirici xarakter daşıyır. Belə 

təlim əvvəldən əsas nəticənin bilik, bacarıq və vərdiş deyil, inkişaf olduğunu təxmin edir. Deməli, 

məktəbəqədər təhsilin dövlət standartlarına uyğun hazırlanmış məktəbəqədər təhsilin kurikulumu 

uşaqların hərtərəfli inkişafını təmin etməlidir. Digər tərəfdən, məktəbəqədər təhsil sisteminin 

qurulmasında əks  paradiqma  uşağın təkcə öz səviyyəsini deyil, yüksək  bacarıqlarını realizə etməsi 

üçün xüsusi şəraitin təşkili ilə bağlıdır. Hazırda respublikamızda məktəbəqədər  təhsil sistemində 

həyata keçirilən təhsil proqramlarının metodoloji bazası L.S.Vıqotskinin [52] “yaxın inkişaf zonasl” 

təlimi üzərində qurulmuşdur. Bu nəzəriyyəyə görə əlverişli təlim vasitəsilə insanın psixi inkişafını 

sürətləndirmək mümkündür. L.S.Vıqotskiyə görə, uşaq yaxın inkişaf zonasında yerləşir, bu gün o, 

bunları böyüklərin və ya inkişafda irəli getmiş yaşıdlarının köməyi ilə yerinə yetirir. Sabah isə 

müstəqil yerinə yetirməyi bacaracaqdır. Bu paradiqmadan baxsaq, məktəbəqədər təhsil sisteminin 

inkişafı daha səmərəli və mükəmməl inkişafetdirici təlim mühitinin yaradılmasını nəzərdə tutur. 

Nəticədə məktəbəqədər təhsil sistemi daha təkmilləşir.  

Məktəbəqədər təhsil müəssisələrinə gedən uşaqların hərtərəfli inkişafı üçün əlverişli şərait 

yaradılmışdır. Amma müasir məktəbəqədər təhsil uşağın inkişafını, məktəbə hazırlığının  yüksək 

səviyyədə təşkilini təmin etmir. İlk növbədə uşağın təqdim edilən istiqamətlər üzrə təlimi 

balanslaşdırılmış olmalıdır. O,  məktəbdə təlim almağa hazırlanmalıdır. Məktəbəqədər müəssisələrdə 

uşaq məktəb təliminə ilk növbədə psixoloji cəhətdən hazır olmalıdır. Bu da uşağın sosial inkişafını əks 

etdirir. Buradan belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, məktəbəqədər təhsilin təşkili  müasir tələblər 

baxımında yeniləşdirilməlidir.Son zamanlar məktəbəqədər müəssisələrinə cəlb edilməyən uşaqların 

məktəbəhazırlıq mərhələsini keçmələri üçün məktəblərdə yaradılmış qısamüddətli hazırlıq kursları bu 

sahədə təşkil olunmuş yeni formalardan biridir. 

Məktəbəhazırlığın əsas məqsədi beşyaşlıların tələb və imkanlarını nəzərə almaqla onların təhsili, 

tərbiyəsi və inkişafı  prosesini təşkil etməkdir. Məktəbəhazırlığın vəzifələri uşaqlarda oxumaq 

həvəsinin, təhsilə  müsbət emosional münasibətin inkişaf etdirilməsi, məktəbə müvəffəqiyyətlə 

adaptasiya olunması üçün şəxsi-sosial xüsusiyyətlərin formalaşdırılmasıdır. Məktəbə hazırlığın 

təşkilinə verilən tələblər hər şeydən əvvəl, onun fiziki, şəxsiyyətyönümlü, intellektual və sosial 

hazırlığını nəzərdə tutur. Strategiyada qarşıya qoyulmuş vəzifələrdən çıxış edərək, Nazirlər Kabineti 

“Uşaqların məktəbə hazırlığının təşkili məsələləri haqqında” 2016-cı il  iyul ayının 11-i tarixli,  271 

nömrəli  qərar vermişdir. Qərara əsasən hədəf 2020-ci ilə qədər uşaqların məktəbəhazırlıqla əhatə 

edilmə dairəsini 90 faizə çatdırmaqdır. Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafi üzrə Dövlət 

Strategiyasında “Təhsil sisteminin başlıca vəzifələri”, “Strategiyanın məqsədi”, “Strateji istiqamətlər”, 

“Strateji hədəflər və tədbirlər”, “Strategiyanın həyata keçirilməsi” təhsilin gələcəyi barədə geniş 

təsəvvür yaradır. Bunların hamısı ölkədə təhsilin gələcək inkişaf perspektivlərini təsdiqləyir. 

Strategiyada ən vacib amillər gündəmə gəlir: insan kapitalını inkişaf etdirmək, təhsildə beynəlxalq 

rəqabət qabiliyyətini yüksəltmək, müstəqil və yaradıcı düşünən vətəndaş, şəxsiyyət yetişdirmək, 
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qabaqcıl mövqe tutan təhsil sistemini, müasir tələblərə cavab verən infrastrukturu, müxtəlif 

mənbələrdən istifadə olunmaqla yeni maliyyələşdirmə mexanizmini yaratmaq, səmərəli təhsil 

modelinə əsaslanan standart və kurikulumları hazırlamaq və s. Bunları həyata keçirmək üzrə Təhsil 

Nazirliyi tərəfindən fəaliyyət planına əsasən iş aparılır. 

 

Nəticə. 

Beləliklə, məktəbəqədər təhsil müəssisələrində uşaqların tam, hərtərəfli inkişafının təmin olunması 

üçün inkişafetdirici mühitin təşkili çox mühümdür. İnkişafetdirici mühit vasitəsilə inkişafetdirici 

təhsilin təşkili üçün məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin ailələrlə əməkdaşlığının nəzərə alınması 

vacibdir. Valideynlər uşaqlarlarının məktəbəqədər təhsil müəssisələrində həyatının fəal iştirakçısı 

olmalıdırlar. Bu, uşaq üçün vahid təlim mühitinin yaradılmasına, onların sosial inkişafına imkan verir. 

Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində valideynlərin arzu və istəklərinə ciddi yanaşmaq, həmçinin 

uşaqların meyil və maraqlarını nəzərə almaq stimullaşdırıcı vasitədir. Uşaq məktəbəqədər təhsil 

müəssisəsinə gələnədək ailədə ilkin bilik, bacarıq və vərdişlərə yiyələnir.  
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MƏKTƏBƏQƏDƏR YAŞLI UŞAQLARIN İCTİMAİ HƏYAT HADİSƏLƏRİ İLƏ 

TANIŞLIĞINDA TƏRBİYƏÇİ-MÜƏLLİMLƏRİN ROLU 

 

WITH PUBLIC LIFE EVENTS OF PRE-SCHOOL CHILDREN THE ROLE OF EDUCATORS-

TEACHERS 

 

AYAN  ƏLİAĞA QIZI HÜSEYNOVA 

 

Baş laborant 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Bakı şəhəri 

 

Xülasə 

Uşaq bağçasında uşağın şəxsiyyətinin hərtərəfli inkişafı xüsusi təşkil edilmiş tərbiyə və təhsil prosesi 

ilə təmin edilir, bu proses zamanı əxlaqi, əqli, estetik və fiziki tərbiyəsi həyata keçirilir. Eyni zamanda, 

uşağın əqli tərbiyəsi təkcə biliklərə və əqli fəaliyyət üsullarına yiyələnmək kimi deyil, həm də 

müəyyən şəxsiyyət xüsusiyyətlərinin formalaşması kimi çıxış edir. Uşağın zehni inkişafı həm gündəlik 

həyatda, həm böyüklərlə ünsiyyətdə, həmyaşıdları ilə oyunlarda həm də uşaq bağçasında qrupda 

sistemli öyrənmə prosesində baş verir. Burada ən mühüm rolu qrup otağında sistemli şəkildə həyata 

keçirilən əqli tərbiyə prosesi oynayır. Tərbiyəçi-müəllimlər uşaqları Azərbaycanda qurulmuş yeni 

müstəqil dövlətlə, ahəngdar, hərtərəfli inkişafı ilə əlaqədar lazımi sadə məlumatları verməyi özlərinə 

vəzifə borcu bilməlidirlər. 

Açar sözlər: ictimai həyat,uşaqlar,tərbiyəçi-müəllim,idrak,vətən 

 

Summary 

In the kindergarten, the comprehensive development of the child's personality is ensured by a specially 

organized upbringing and education process, during which moral, mental, aesthetic and physical 

education is carried out.  At the same time, mental education of the child is not only the acquisition of 

knowledge and methods of mental activity, but also the formation of certain personality traits.  A 

child's mental development takes place both in everyday life, in communication with adults, in games 

with peers, and in a systematic learning process in a kindergarten group.  Here, the most important role 

is played by the mental education process systematically implemented in the group room.  Educators-

teachers should consider it their duty to provide their children with the necessary simple information 

related to the harmonious and comprehensive development of the new independent state established in 

Azerbaijan. 

Key words: social life, children, educator-teacher, cognition, motherland 

 

Резюме 

  В детском саду всестороннее развитие личности ребенка обеспечивается специально 

организованным воспитательно-образовательным процессом, в ходе которого осуществляется 

нравственное, умственное, эстетическое и физическое воспитание.  При этом умственное 

воспитание ребенка – это не только приобретение знаний и способов умственной деятельности, 

но и формирование определенных черт личности.  Психическое развитие ребенка происходит 

как в быту, в общении со взрослыми, в играх со сверстниками, так и в систематическом 

процессе обучения в группе детского сада.  Здесь важнейшую роль играет процесс умственного 

воспитания, систематически реализуемый в групповом помещении.  Воспитатели-педагоги 

должны считать своим долгом обеспечить своих детей необходимой простой информацией, 
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связанной с гармоничным и всесторонним развитием нового независимого государства, 

созданного в Азербайджане. 

Ключевые слова: общественная жизнь, дети, воспитатель-педагог, познание, Родина 

 

Giriş. 

Bildiyimiz kimi, Azərbaycan Respublikasının Təhsil Qanununda göstərilir ki, məktəbəqədər yaşlı 

uşaqların ictimai həyat hadisələri tanış edilməsi yolları məhz məktəbəqədər yaş dövründən 

başlayır.Uşaq bağçasının, orada çalışan tərbiyəçi-müəllimlərin əsas vəzifələrindən biri uşaqların 

ictimai həyat hadisələri ilə tanış edilməsi yollarıdır. Uşaqların həm psixi, həm estetik, həm də fiziki 

inkişafının düzgün qoyulması və həmçinin uşaqların məktəbə hazırlanması uşaq bağçasının əsas 

məqsədidir. Hazırda təhsilin məzmunu sosial reallığın yeni hadisələrini əks etdirir. Məktəbəqədər yaşlı 

uşaqların məktəb təliminə hazırlanmasında, təlim-tərbiyəsində, ümumi inkişafında onların ictimai 

həyat hadisələri ilə, ətraf aləmlə tanış olmaları mühüm əhəmiyyətə malikdir. Uşaq dünyaya göz açdığı 

andan etibarən ətraf aləmi dərk etməyə  can atır. Məlum olduğu kimi uşağın ictimai həyat hadisələri, 

ətraf aləmlə tanış olmasında başılıca məqsəd onun biliyinin artırılması, onun dünyaya baxış tərzinin 

formalaşması, düzgün tərbiyə olunması və inkişaf etdirilməsindən ibarətdir. İctimai həyat hadisələri ilə 

tanışlıq uşağın mənəviyyatını zənginləşdirir, dünyagörüşünü genişləndirir və şəxsiyyətini inkişaf 

etdirir. İctimai həyat hadisələri zamanı uşaq yeni mühit kəşf edir, daha çox biliklər öyrənir. Uşaq təbiət 

haqqında və onu nə üçün qorumağın vacibliyi haqqında biliklər əldə edir. Tərbiyəçi-müəllim ilə 

müxtəlif mövzularda məntiqi, idraki söhbətləri uşağın intellektual inkişafına təsir göstərir və bunun 

sayəsində o, yaradıcılıqla maraqlanmağa, təbii marağı təmin etməyə başlayır. Uşaq özünü, 

qabiliyyətlərni, cisimlərin mənşəyi, insan şüurunun gücü, obyektlərin xassələri, məqsədi, keyfiyyətləri 

və s. haqqında təhlil etməyi və nəticə çıxarmağı öyrənir. Görkəmli pedaqoq A.S.Makarenko 

əsərlərində uşaqların ətraf mühitlə tanış edilməsinə xüsusi diqqət vermiş və uşağın öz kəndinə, yaxud 

şəhərinə, ata-anasının işlədiyi müəssisəyə, sonra isə ölkəsinə, onun tarixinə görkəmli xadimlərinə 

mümkün qədər erkən yaşdan maraq oyatmağın vacib olduğunu dönə-dönə qeyd etmişdir. Görkəmli 

pedaqoq və mütəfəkkirlər daim öz əsərlərində uşaqların təlim-təriyəsi məsələləri haqqında qeyd 

edərkən uşaqların ictimai həyat hadisələri ilə tanış etməyin vacibliyinin mühüm əhəmiyyət kəsb 

etdiyini göstərmişlər və uşaqların əqli inkişafının məzmununu ictimai həyatla, məişətlə, insanların 

əməyi ilə bağlı olduğunu vurğulayırlar. Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində təlim-tərbiyə işi elə 

qurulmalıdır ki, yetişməkdə olan nəsil özünün uşaq həyatı ilə, onun üçün səciyyəvi olan tələbat və 

maraqla yaşasın. Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda ətraf, ictimai mühitə daha dərin maraq oyatmağı 

tərbiyəçi-müəllimlər daim səy göstərirlər.  

Müstəqil Azərbaycan Respublikasında cəmiyyətin sosial və iqtisadi həyatının əsasına insan amili 

qoyulduğundan yetişməkdə olan gənc nəslə qayğı daim diqqət mərkəzindədir. Hazırda ölkəmizdə baş 

verən yeniləşmə gənc nəsildə öz milli mənliyini dərk etməli, doğma dilini və vətənini sonsuz 

məhəbbətlə sevməsi kimi mənəvi hisslərin oyanmasına, inkişafına müsbət təsir göstərir. Yeniləşən 

gənc nəslin öz milli mənliyini dərk etməli, vətənini sonsuz məhəbbətlə sevməli , doğma dilinə və 

vətəninə sadiq olan vətəndaşlar yetişdirmək lazımdır. Kiçik yaşlı uşaqlarda yaşadığı yerə, öz xalqına 

tarixinə,mədəniyyətinə adət-ənənələrinə və s. müsbət münasibət hissi tərbiyə etmək lazımdır.  

 

Əsas. 

Məlum olduğu kimi, uşaqların şəxsiyyət kimi inkişaf etməyində ailənin əsas rolu olduğu kimi,  

tərbiyəçi-müəllimlərində rolu əsasdır.İctimai həyat hadisələri ilə tanışlıq zamanıda tərbiyəçi-

müəllimlərin rolu əvəzolunmazdır. Tərbiyəçi-müəllimlər uşaqları öz işləri və ətraf aləmlə tanış edirlər. 

Təbiəti müşahidə etmək,onun hər gözəlliyini müşahidə etmək uşağın diqqətini daha çox cəzb edir. 

Təbiətlə tanışlıq uşaqlara güclü təsir edir. Onlar ilk növbədə öyrənirlər ki, təbiət müxtəlif rənglər, 

formalar və səslərlə zəngindir. Bağçada, parkda, meşədə uşaqlar yarpaqların al-əlvan rəngini görür, 

güllərin qoxusunu hiss edirlər. Tərbiyəçi-müəllimlər həmçinin milli-mənəvi dəyərlərimiz, 

atributlarımız, gerbimiz,himnimiz haqqında uşaqlara məlumatlar verirlər.Tərbiyəçi- müəllimlər 

uşaqlara başa salırlar ki, hər zaman mənfur düşmənlərimiz bizim əzəli torpaqlar ımıza göz tikmişdilər. 
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Erməni faşistləri torpağımızın bir hissəsini işğal etmişdilər. Buna görə bir milyondan artıq 

vətəndaşlarımız öz ana-baba yurdundan didərgin düşmüş, neçə minlərlə insanlar həlak olmuşdular. 

İşğal  altında olan torpaqlarımızın azad olunmasında əsas rolu Cənab Ali Baş Komandanımız olan 

İlham Əliyevin dərin siyasəti nəticəsində torpaqlarımızı mənfur düşmənlərdən azad etdi. O, mərd, 

cəsarətli, igid, qorxmaz, ali sərkərdədir. Tarixi torpaqlarımızın geri qaytarılmasında əsas rol oynayan 

Cənab Prezidentimizin hər zaman adı dillər dastanı olmalıdır.O, bizim gələcəyimizi xilas edən yeganə 

insandır,dahi şəxsiyyətdir. Bunu bütün tərbiyəçi-müəllimlər uşaqlara izah etməli, və torpaqlarımızın 

ərazi bütovlüyü uğrunda canımızdan hər an keçməyə hazır olduğumuzu bildirməlidir. Azad olunmuş 

ərazilərimiz haqqında tərbiyəçi- müəllimlər uşaqlara məlumatlar öyrədirlər. 20 Yanvar, Qarabağ 

şəhidləri haqqında, milli qəhrəmanlarımız, qazilərimiz haqqında, onların döyüşlərdə göstərdikləri, 

igidlik, cəsurluq, qorxmazlıqları rəşadətləri haqqında uşaqlara ardıcıl və müfəssəl məlumatlar verirlər. 

İnsan şəxsiyyətinin formalaşmasını tamamilə tərbiyəçiyə aid edən və tərbiyəni cisim və ruh 

tərbiyəsindən ibarət iki hissəyə bölən Sultan Məcid Qənizadə belə bir fikirdə idi ki, kiçik nəslin 

tərbiyəsi ən bacarıqlı tərbiyəçilərə həvalə edilməlidir.  

Tərbiyəçi-müəllim məşğələnin məzmununu düzgün müəyyənləşdirirsə və belə bir vəzifəni aydın 

şəkildə qoyursa, onun uşaqların öz şüuruna çatdırırsa, onun həlli üçün müstəqil axtarışları təşviq edirsə 

və uşaqların təşəbbüskarlığını dəstəkləyirsə, qrupda təlim prosesi yaranır. Tərbiyəçi-müəllim aydın 

şəkildə dərk etməlidir ki, öyrənmə o halda yalnız uşağı inkişaf etdirə bilər ki, məşğələni bilik, əqli 

fəaliyyət üsulları ilə zənginləşdirməklə idrak maraqları, zehnin səylərini göstərmək və səmərəli 

nəticələrə nail olmaq üçün uşaqlarda əməli bacarıqlar formalaşmasın. 

Tərbiyəçi-müəllim hər zaman uşaqları erkən yaşlarından müstəqil düşünməsi, hər bir uşağın 

özünəməxsus düşüncə tərzinə malik olmasına çalışmalıdır. Tərbiyəçi məşğələ zamanı uşaqları 

düşündürməlidir. Çünki uşaqlar düşünən zaman, sərbəst yaradıcı təfəkkürləri inkişaf edir,təxəyyül 

formalaşır. Oyun uşaqların idrak prosesini inkişaf etdirir, onların sərbəst düşünüb qərar verməsi üçün 

əsas vasitə rolunu oynayır. Hər bir uşaq oyununda fantaziya tələb olunur. Öz rolunu daxil  olmaq üçün 

hər əşyanı başqası ilə əvəz etmək, düşündüyünü oyuna tətbiq etmək, oyunun şərti məqsədini başa 

düşmək lazım gəlir. Uşaqların ilk oyununda fantaziya tələb olunur. Bunlar böyüklərin söz və 

hərəkətinin təsiri ilə də nəticələnir. Biz bildiyimiz kimi, xalqımızın milli ideologiyasının əsas 

xüsusiyyətlərindən biri də sosial nikbinlikdir. Azərbaycan xalqı tarixin bütün keşməkeşli dövrlərinə, 

hadisələrinə sinə gərərək hazırda sayı 40 milyona yaxın olan böyük bir xalqa çevrilmişdir. Tərbiyəçi-

müəllimlər xalqımızın tarixi bayramları haqqındada uşaqlara məlumatlar verməlidir. 

Nəticə. 

Beləliklə, məktəbəqədər yaşlı uşaqların bir şəxsiyyət kimi inkişaf etdirilməsində tərbiyəçi-

müəllimlərin rolu əvəz olunmazdır. İdrak proseslərinin inkişafı,uşaqların ətraf aləmi müşahidə etməsi 

onların inkişafının başlıca xüsusiyyətlərindən biridir. Tərbiyəçi-müəllimlər uşaqların hərtərəfli tərbiyə 

etdirilməsinə xüsusi diqqət göstərməlidirlər və onların vətənə layiqli bir şəxsiyyət kimi 

yetişdirilməsində hərtərəfli çalışmalıdırlar. 
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ÖZET 

Eğitim-öğretim ortamlarında öğrencilerin sahip oldukları farklılıkların (öğrenme özellikleri/stilleri, 

cinsiyet, kültürel geçmiş, çeşitli engellere sahip olma vs.)  dikkate alınması, bu öğrencilerin 

imkânlardan ve öğretim uygulamalarından maksimum düzeyde faydalanması eğitimdeki kalitenin 

artmasını sağlayacaktır. Öğrenme-öğretme ortamlarında en önemli bireysel farklılıkların başında da 

öğrencilerin sahip olduğu farklı öğrenme stilleri gelmektedir. Öğrenme stilleri literatürde kısaca, 

öğrencilerin bilgiyi alırken ve işlerken tercih ettikleri yol şeklinde tanımlanmıştır. Öğrencilerin 

öğrenmeye yönelik tercihlerini bilmek, öğrenme sürecinde öğretmenlere eğitim ortamını düzenleme, 

dersi planlama ve öğrenme sürecine öğrencileri aktif hale getirme konularında katkı sağlayacaktır. Bu 

araştırmanın amacı, Türk öğrencilerin ve Suriyeli mülteci öğrencilerin öğrenme stillerini belirlemek ve 

demografik özellikler açısından karşılaştırmaktır. Araştırma, nicel bir çalışma olup tarama modelinden 

faydalanılmıştır. Araştırmanın verileri 2021/2022 eğitim-öğretim yılında Kahramanmaraş il 

merkezinde bulunan devlet okullarının 7 ve 8. sınıfından 50 Türk, 66 Suriyeli mülteci olmak üzere 

toplamda 116 öğrencinin katılımıyla elde edilmiştir. Veri toplama aracı olarak ‘Algısal Öğrenme Stili 

Tercihleri Ölçeği’ kullanılmıştır. Elde edilen veriler bir istatistik paket programı kullanarak 

değerlendirilmiş olup verilerin çözümlenmesinde frekans, aritmetik ortalama ve bağımsız gruplar t-

testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda algısal boyutta Türk öğrencilerin kinestetik öğrenme stilinde, 

Suriyeli mülteci öğrencilerin ise işitsel öğrenme stiline sahip olduğu belirlenmiştir.  Sosyal öğrenme 

boyutunda ise Türk öğrenciler bireysel öğrenme stilinde iken Suriyeli mülteci öğrencilerin grupla 

öğrenme stilinde olduğu belirlenmiştir. Cinsiyet değişkeni açısından algısal öğrenme boyutunda görsel 

öğrenme stili ve sosyal öğrenme boyunda bireysel öğrenme stilinde kız öğrenciler lehine, uyruk 

değişkeni açısından sosyal öğrenme boyutunda grupla öğrenme stilinde Suriyeli mülteci öğrenciler 

lehine ve sınıf değişkeni açısından dokunsal, kinestetik, grupla öğrenme stilinde 7. sınıflar lehine 

anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Algısal öğrenme stili, bireysel farklılık, Türk ve Suriyeli mülteci öğrenciler. 
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ABSRACT 

Inclusive education practices have become more important today in order for students to benefit from 

the opportunities and teaching practices at the maximum level by taking into account the differences 

(learning characteristics / styles, gender, cultural background, having various disabilities, etc.) that 

students have in education-teaching environments. One of the most important individual differences in 

learning-teaching environments is the different learning styles of students. Learning styles are briefly 

defined in the literature as the way students prefer when receiving and processing information. 

Knowing students' preferences for learning will contribute to teachers to create a more inclusive 

learning environment in the learning process. The aim of this study is to determine the learning styles 

of Turkish and Syrian refugee students and to analyse them in terms of demographic characteristics. 

The research is a quantitative research method and is a survey model study. The data of the study were 

obtained with the participation of a total of 116 students, 50 Turkish and 66 Syrian refugee students, 

from the 7th and 8th grades of public schools in Kahramanmaraş city centre in the 2021/2022 

academic year. 'Perceptual Learning Style Preferences Scale' was used as a data collection tool. The 

data obtained were evaluated using a statistical package programme and frequency, arithmetic mean 

and independent groups t-test were used to analyse the data. As a result of the research, it was 

determined that Turkish students were in kinesthetic learning style and Syrian refugee students were in 

auditory learning style in perceptual dimension.  In the social learning dimension, it was determined 

that Turkish students were in individual learning style while Syrian refugee students were in group 

learning style. Significant differences were found in favour of female students in visual learning style 

in perceptual learning dimension and individual learning style in social learning dimension in terms of 

gender variable, in favour of Syrian refugee students in group learning style in social learning 

dimension in terms of nationality variable and in favour of 7th graders in tactile, kinesthetic and group 

learning styles in terms of grade variable. In today's classrooms where Turkish and Syrian refugee 

students study together, teachers should ensure that all students have access to learning in the context 

of inclusive education. For this reason, activities can be designed and materials can be used for Syrian 

refugee students that appeal to auditory learning style in the perceptual dimension and group learning 

style in the social dimension. In this way, both the active participation of Syrian refugee students in 

the learning process and their communication with Turkish students can be ensured. 

Keywords: Perceptual learning style, individual differences, Turkish and Syrian refugee students. 

   

GİRİŞ 

 Günlük hayatta formal veya informal olarak bireylerin davranışlarında meydana gelen değişimler 

‘eğitim’ kavramı ile açıklanmaktadır. Geçmişten beri eğitim bilimcilerin odak noktası olan bir kavram 

olduğu için eğitimin pek çok tanımı yapılmıştır. Ertürk (1994) eğitim sözcüğünü bireyin 

davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla kasıtlı olarak istendik değişme meydana getirme süreci olarak 

tanımlarken Fidan (1996) insanları belli amaçlara göre yetiştirme süreci olarak tanımlamıştır.  

  Eğitim sürecinin önemli bir bileşeni de ‘öğrenme’dir. Öğrenme, bireyin çevresiyle belli bir düzeydeki 

etkileşimleri sonucunda meydana gelen nispeten kalıcı izli davranış değişmesidir (Senemoğlu, 2012). 

Demirel (2012) de öğrenmeyi, yaşantı ürünü ve az çok kalıcı izli davranış değişikliği olarak ifade 

etmektedir. Oluşturulan her kuram ve yaklaşım öğrenmeyi farklı yönlerden ele almış ve buna uygun 

olarak tanımlamıştır. Davranışçı öğrenme kuramlarına göre öğrenme, spesifik çevresel bir uyarıcıya 

uygun tepkinin verilmesidir (Ertmer ve Newby, 2013). Bu yaklaşıma göre insanın öğrenme sürecini 

açıklayabilmek için hayvanlar üzerinde deneysel çalışmalar yapılmış ve koşullanma öğrenmenin 

gerçekleşmesindeki temel süreç olarak ele alınmıştır (Aydın, 2000).  

  Davranışçı yaklaşıma tepki gösteren bilişsel öğrenme kuramcıları ise öğrenmeyi uyarıcı tepki bağı ile 

açıklayan davranışçı yaklaşımın aksine, öğrencinin zihninde neler olup bittiği ile ilgilenmektedir 

(Şanal & Akçay & Tutulmaz & Erdem, 2019). Bilişsel kuramlara göre öğrenme, zihinsel bir süreç 

olarak görülmekte ve bireyin etkin katılımını gerektirmektedir (Altun & Çolak, 2011). 

  Son olarak yapılandırmacı yaklaşımla birlikte önceki öğrenme tanımlarında köklü bir değişiklik 

meydana gelmiştir. Yapılandırmacı yaklaşımlarına göre öğrenme, bireylerin öznel bilgi ve anlam 
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oluşturma sürecidir (Girvan & Savage, 2010). Bu yaklaşımda bilgiyi bireyler oluşturur o yüzden 

öğrenmeler özneldir. Öznel öğrenmelerin bireyden bireye değişmesinden dolayı yapılandırmacılık 

kuramı bireysel farklılıklara dikkat çekmektedir (Bedir & Çaycı, 2017). 

  Öğrencilerin fiziksel özellikleri, kişilikleri birbirlerinden farklılık göstermektedir. Öğrenciler 

arasındaki bireysel farklılıklar bu özelliklerle de sınırlı değildir. Öğrencilerin öğrenme süreçlerinde 

gerçekleştirdikleri zihinsel etkinlikler de birbirinden farklıdır. Öğretmenlerin fark etmekte 

zorlandıkları, hatta çoğunlukla da fark edemedikleri özellikler bunlardır. Örneğin, bazı öğrenciler önce 

bütünü algılarken, bazıları önce ayrıntıları algılar; bazıları yaparak öğrenirken, bazıları dinleyerek 

öğrenir; bazıları bilgiyi olduğu gibi alırken, bazıları değiştirerek ve içselleştirerek öğrenir; bazıları 

beynin sol, bazıları beynin sağ yarım küresini daha çok kullanır. 

  Öğrencilerin öğrenme sürecindeki farklılıkları ‘öğrenme stili’ kavramı ile karşılanmaktadır. Türk Dil 

Kurumuna (2022) göre stil; üslup, biçem demektir. Öğrenme stili, her öğrenenin yeni ve zor bilgi 

üzerinde yoğunlaşmasıyla başlayan bilgiyi alma ve işleme tarzıdır (Dunn ve Dunn, 1993). Öğrenme 

stili bireylerin daha etkin ve verimli biçimde öğrenme yollarını ifade etmektedir. Bireylerin öğrenme 

kabiliyetlerini etkileyen, bunun yanı sıra öğrenim faaliyetlerinde farkındalık sağlayan kavram, 

öğrenme stilidir (Kurt ve Ekici, 2013). Felder (1996) öğrenme stilini; bilgiyi alma, işleme ve depolama 

sürecinde kullanılan bireysel yaklaşım farklılıkları şeklinde açıklamaktadır. 

  Yapılan tüm tanımlardan hareketle öğrenme stili; bireylerin bilgiyi alırken, işlerken ve kullanırken 

kendilerine en yatkın olan yolu seçmeleridir. Dolayısıyla her bireyin öğrenme süreci, öğrence 

sürecinde seçtiği yol ve öğrenmeye yönelik eğilimleri farklılık göstermektedir. 

  Öğrenme stilleri bireyin başarısını etkileyen doğuştan sahip olduğu, karakteristik özelliğidir. 

Öğrenmeyi öğrenmenin yapıtaşlarından olan öğrenme stilinin öğrenci, öğretmen, anne-babalar ve 

toplumun diğer üyeleri tarafından bilinmesi gerekir. Öğrenme stilleri hakkında bilgi sahibi olunması, 

akademik başarısı düşük, öğrenme tercihleri dikkate alınmayan öğrencilerin daha başarılı olmasını 

sağlayacaktır (Boydak, 2001). 

  Öğrenme stillerine yönelik pek araştırma yapılmıştır ve yapılan çalışmalar ve araştırmalar 

doğrultusunda araştırmacılar tarafından öğrenme stillerine yönelik birçok model ortaya atılmıştır. Bu 

modellerden biri de Joy Reid tarafından 1984 yılında geliştirilmiş olan Algısal Öğrenme Stili 

Modeli’dir. 

  Reid’e (1995) göre öğrenme stilleri; yeni bilgi ve becerileri almada, işlemede ve özümsemede 

bireylerin tercih ettikleri ve alışkanlık haline getirdikleri yollardır. Reid (1987) algısal öğrenme stili 

tercihlerini, öğrencilerin öğrenirken tercih ettiği algısal kanallar olarak tanımlamaktadır. Reid’e göre 

işitsel, görsel, kinestetik, dokunsal, grupla öğrenme ve bireysel öğrenme olmak üzere altı kanal vardır 

(Chen, 2006: 9). Bu öğrenme stillerinin her biri ile ilgili özellikler şunlardır: 

-Görsel Öğrenenler: Görsel öğrenenler en iyi gördükleri şeyleri hatırlarlar (Landy, 2004: 32). 

Kitaplarda, çalışma kitaplarında ve tahtada kelimeleri görerek öğrenirler. Bilgileri ve talimatları 

okuduklarında daha iyi anlarlar ve hatırlarlar (Reid, 1998). 

-İşitsel Öğrenenler: İşitsel öğrenenler en iyi duydukları şeyleri hatırlarlar (Landy, 2004: 32). Duyarak 

ve sözel açıklamalarla öğrenirler. Özellikle yeni bir materyali öğrenirken yüksek sesle okudukları ya 

da okurken dudaklarını hareket ettirdikleri bilgileri hatırlayabilirler. Sınıf tartışmalarını, konferansları 

ve kasetleri dinleyerek, öğrendiklerini diğer öğrencilere öğreterek ve öğretmenleri ile sohbet ederek 

daha iyi öğrenirler (Reid, 1998: 165). 

-Devinsel öğrenenler: En iyi sınıf deneyimlerinde fiziksel olarak yer alarak öğrenirler. Sınıftaki 

aktivitelere, rol oynama çalışmalarına, eğitim gezilerine aktif bir şekilde katılırlarsa iyi öğrenirler. 

Herhangi bir aktivite eşliğinde bir kayıt dinlemeleri yeni bilgiyi öğrenmelerine yardımcı olacaktır 

(Reid, 1998). 

-Dokunsal Öğrenenler: Dokunsal öğrenenler elle yaptıkları, yazdıkları, çizdikleri, dokundukları 

şeyleri hatırlarlar (Landy, 2004: 32). En iyi ellerini kullanabilme fırsatı bulduklarında öğrenirler. 

Laboratuvarda deneyler üzerinde çalışmak, modeller inşa etmek, materyallerle çalışmak ve onlara 

dokunmak bu öğrenenlere çok başarılı öğrenme ortamları sağlar (Reid, 1998). 
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-Grupla Öğrenenler: Grupla öğrenenler en azından bir başka öğrenciyle çalıştıklarında daha kolay 

öğrenirler ve başkalarıyla çalıştıklarında işlerini tamamlamakta daha başarılı olurlar. Grup etkileşimine 

ve diğer öğrencilerle birlikte yapılan sınıf çalışmalarına önem verirler (Reid, 1998: 166). 

-Bireysel Öğrenenler: Bireysel öğrenenler en iyi yalnız çalıştıklarında öğrenirler. Yalnız çalıştıkları 

zaman daha iyi düşünür ve kendi başına öğrendikleri bilgileri hatırlarlar. En iyi yalnız öğrendikleri 

materyalleri anlarlar ve kendi başlarına çalışarak daha iyi ilerlerler (Reid, 1998: 166). 

  Sınıflarda Reid’in modeline göre algısal ve sosyal olarak farklı öğrenme yolunu tercih eden 

öğrenciler olacaktır. Öğrencilerdeki bu farklılık sadece öğrenme tercihlerinde değil, demografik 

özellikler açısından da olabilir. Bu demografik özellik farklılıklarından en belirginlerinden biri uyruk 

farklılığı yani sınıflarda farklı kültüre sahip öğrencilerin bulunmasıdır. Örneğin; Suriyeli mülteci 

öğrenciler bu farklılığa bir örnek teşkil etmektedir. 

  Dünya çapında 26 milyon mülteci bulunmaktadır (Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek 

Komiserliği, [UHNCR] 2020). Mültecilik ve sığınmacılık her ülkenin yasal mevzuatında farklı şekilde 

tanımlansa da genel olarak çevresel sebepler ya da savaş, etnik çatışmalar, iç savaşlar gibi olumsuz 

durumlar nedeniyle başka bir ülkeye zorunlu olarak göç etme durumunu nitelendirmektedir (UHNCR, 

2017; Özkarslı, 2014). Çocuklar mülteci nüfusun %51’ini oluşturmaktadır (UHNCR, 2017). 

  Türkiye’de 1 milyon 665 bin 151 okul çağında mülteci çocuk vardır (TURKSAM, 2019). Bunlardan 

610 bin 278’i Türkiye’deki devlet okullarında veya Geçici Eğitim Merkezleri’ne kayıtlıdır. 

Kahramanmaraş, Suriyelilerin Türkiye’deki yoğun olarak yaşadığı şehirlerden biridir. Son verilere 

göre Kahramanmaraş’ta yaşayan mülteci sayısı 97.069’dur (Göç İdaresi Başkanlığı, 2022). MEB’in 

verilerine göre Suriyeli mülteci öğrenci sayısı ise 24.745’tir (MEB, 2022). 

  Yukarıdaki verilerden hareketle Türkiye’de öğrenim gören Suriyeli mülteci öğrenci sayısı 

azımsanmayacak sayıdadır. Bu öğrencilerin çoğu Türk öğrencilerle birlikte kamu okullarında öğrenim 

görmektedir. Dolaysıyla aynı sınıfın içinde kültürleri, ana dilleri farklı olan öğrenciler bulunmaktadır. 

Öğretmenlerin; kapsayıcı eğitim bağlamında farklılığı ne olursa olsun sınıftaki her öğrenciye ulaşması 

gerekmektedir. Sınıftaki farklı uyrukta olan öğrencilerin öğrenme stillerinin bilinmesi öğretmenlere 

kapsayıcılığı sağlamak açısından kolaylık sağlayacaktır. Yapılan araştırmalar sonucunda Suriyeli 

mülteci öğrencilerin öğrenme stilleri üzerine alan yazında sadece Şengül ve Yalçın (2017) tarafından 

yapılan çalışmaya rastlanmıştır. Bu noktada çalışmanın, ülkemizde yaşayan Suriyeli mülteci 

öğrencilerin öğrenme stilleri hakkında veri sunacağı için alan yazına önemli katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir. 

  Bu araştırmanın amacı, Türk ve Suriyeli mülteci öğrencilerin öğrenme stillerini belirlemek ve 

demografik özellikler açısından incelemektir. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap 

aranmıştır: 

1) Öğrencileri öğrenme stillerinde uyruk açısından (Türk, Suriyeli) farklılık var mıdır? 

2) Öğrencilerin öğrenme stillerinde sınıf düzeyine (7 ve 8. Sınıf) göre farklılık var mıdır? 

3) Öğrencilerin öğrenme stillerinde cinsiyete göre bir farklılık var mıdır? 

 

  YÖNTEM 

  Araştırma Modeli 

 Türk ve Suriyeli mülteci öğrencilerin öğrenme stillerini belirleyen ve demografik özellikler açısından 

inceleyen bu araştırma, nicel araştırma türlerinden olan tarama modelinde yapılmış bir çalışmadır. 

Tarama, geçmişte ya da halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle tespit etmeyi amaçlayan 

araştırma modelidir (Karasar, 2018).  
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 Evren ve Örneklem 

 Bu araştırmanın evrenini; 2021-2022 öğretim yılında Kahramanmaraş il merkezinde bulunan devlet 

okullarından amaçlı örneklem yöntemiyle belirlenen 7 ve 8. Sınıfından 50 Türk, 66 Suriyeli mülteci 

olmak üzere toplamda 116 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan öğrencilerin demografik 

özellikleri şu şekildedir: 

 

Tablo 1. Araştırmaya Katılan Öğrencilere İlişkin Demografik Bilgiler 

 Demografik Özellikler N 

 

Cinsiyet 

Kız 

 

Erkek 

74 

 

42 

 

Sınıf 

7. Sınıf 

 

8. Sınıf 

62 

 

54 

 

Uyruk 

Türk 

 

Suriyeli 

50 

 

66 

 

  Tablo 1’e bakıldığında araştırmaya katılan öğrencilerin 74’ünün kız, 42’sinin erkek olduğu 

görülmektedir. Öğrencilerden 62’si 7. sınıfken 54’ü 8. sınıf öğrencisidir. Toplam 116 öğrencinin 50’si 

Türk, 66’sı Suriyelidir. 

 

   Veri Toplama Araçları 

  Araştırmada öğrencilerin öğrenme stillerini belirlemek amacıyla Reid (1987) tarafından geliştirilen, 

Tabanlıoğlu (2003) tarafından Türkçe’ye uyarlanan ‘Algısal Öğrenme Stili Tercihleri Ölçeği’ 

kullanılmıştır. Ölçek görsel, işitsel, devinsel, dokunsal, bireysel ve grupla olmak üzere 6 alt boyut ve 

her bir alt boyutu ölçen 5 maddeden oluşmaktadır. İlk 4 alt boyut algısal öğrenme stillerini, kalan iki 

boyut ise sosyal öğrenme stillerini kapsamaktadır. Katılımcılar 5’li likert ölçeğini 

cevaplandırmaktadırlar. Öğrenciler ölçekteki maddeleri cevaplarken “kesinlikle katılıyorum (5), 

katılıyorum (4), kararsızım (3), katılmıyorum (2) ve kesinlikle katılmıyorum (1)” ifadelerinden 

hangisinin kendilerine uyduğuna karar verir ve uygun olanı işaretlerler (Tabanlıoğlu, 2003, 51). 

 

  Verilerin Analizi 

  Öğrencilerin öğrenme stillerinin cinsiyete, sınıfa ve uyruğa göre farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla t-testi kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde bilgisayar paket programından 

yararlanılmıştır.  

  

   Bulgular 

  Çalışmanın bu bölümünde veri toplama aracından elde edilen bulgulara yer verilmiştir. Ortaokul 7, 8. 

Sınıf Türk ve Suriyeli mülteci öğrencilerin öğrenme stillerinin cinsiyet, sınıf ve uyruk değişkenleri 

açısından incelen bu araştırmanın verileri tablolaştırılıp yorumlanmıştır. 
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Tablo 2. Öğrencilerin Öğrenme Stillerine Göre Dağılımı 

 Öğrenme Stili N x̄ ss 

A
lg

ıs
a

l 

Ö
ğ

re
n

m
e 

S
ti

ll
er

i 

Görsel 116 18,98 3,00 

İşitsel 116 19,76 3,33 

Dokunsal 116 19,13 3,45 

Kinestetik 116 19,23 3,63 

S
o

sy
a

l 

Ö
ğ

re
n

m
e 

S
ti

ll
er

i Bireysel 116 17,85 4,58 

Grupla 116 17,61 5,08 

 

  Tablo 2’ye bakıldığı zaman öğrencilerin algısal öğrenme stillerinden en çok tercih ettikleri öğrenme 

stilinin işitsel öğrenme stili (x̄=19,76) olduğu, bu stili sırayla kinestetik (x̄=19,23), dokunsal (x̄=19,13) 

ve görsel (x̄=18,98) öğrenme stilinin takip ettiği görülmektedir. Sosyal öğrenme stillerine bakıldığında 

ise öğrencilerin bireysel öğrenmeyi (x̄=17,85), grupla öğrenmeye (x̄=17,61) tercih ettikleri 

görülmektedir.  

 

Tablo 3. Öğrencilerin Cinsiyete İlişkin Öğrenme Stili Puanları 

 Öğrenme stilleri Cinsiyet N x̄ ss t P 

A
lg

ıs
a
l 

Ö
ğ
re

n
m

e 

S
ti

ll
er

i 

Görsel 
Kız 74 19,5 3,11 

2,739 ,007* 
Erkek 42 18,0 2,56 

İşitsel 
Kız 74 19,6 3,33 

-,626 ,533 
Erkek 42 20,0 3,37 

Dokunsal 
Kız 74 19,5 3,00 

1,672 ,099 
Erkek 42 18,3 4,07 

Kinestetik 
Kız 74 19,0 3,30 

-,688 ,494 
Erkek 42 19,5 4,16 

S
o
sy

a
l 

Ö
ğ
re

n
m

e 

S
ti

ll
er

i 

Bireysel 
Kız 74 18,6 4,52 

2,362 0,20* 
Erkek 42 16,5 4,44 

Grupla 
Kız 74 17,7 4,93 

,345 ,731 
Erkek 42 17,4 5,39 

 

  Tablo 3 incelendiğinde algısal öğrenme stillerinden görsel (t=2.73 ve p<.05) öğrenme stilinin, sosyal 

öğrenme stillerinden ise bireysel (t=2.36 ve p<.05) öğrenme stilinin cinsiyete göre anlamlı bir şekilde 

farklılaştığı görülmektedir.  

-Ortalamalara bakıldığında görsel öğrenme stilini kız öğrencilerin (x̄=19,5) erkek öğrencilerden 

(x̄=18,0)  daha fazla tercih ettiği, işitsel öğrenme stilinin erkek öğrencilerin (x̄=20,0)  kız 

öğrencilerden (x̄=19,6) daha fazla tercih ettiği, dokunsal öğrenme stilini kız öğrencilerin (x̄=19,5) 

kinestetik öğrenme stilini ise erkek öğrencilerin(x̄=19,5)  daha fazla tercih ettiği görülmektedir. Sosyal 

öğrenme stillerinde ise kız öğrencilerin hem bireysel hem de grupla öğrenme stillerini erkek 

öğrencilere göre daha fazla tercih ettikleri görülmektedir.  

-Tablo genel olarak incelendiğinde algısal öğrenme stillerinde erkek öğrenciler en çok işitsel (x̄=20,0) 

en az görsel (x̄=18,0) öğrenme stilini tercih ederken, kız öğrenciler ise en çok işitsel (x̄=19,6) en az 
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kinestetik (x̄=19,0) öğrenme stillerini tercih etmektedir. Sosyal öğrenme stillerinde ise kızların daha 

çok bireysel öğrenme stilini erkeklerinse grupla öğrenme stilini tercih ettikleri görülmektedir. 

 

Tablo 4. Öğrencilerin Sınıf Düzeyine İlişkin Öğrenme Stili Puanları 

 Öğrenme stilleri Sınıf Düzeyi N x̄ ss t P 

A
lg

ıs
a
l 

Ö
ğ

re
n

m
e 

S
ti

ll
er

i 

Görsel 

7 62 19,3 2,99 

1,586 ,116 
8 54 18,5 2,97 

İşitsel 

7 62 20,1 3,60 

1,242 ,217 

8 54 19,3 2,98 

Dokunsal 

7 62 19,9 2,92 

2,841 ,005* 

8 54 18,1 3,78 

Kinestetik 

7 62 19,9 3,22 

2,221 ,029* 

8 54 18,4 3,92 

S
o
sy

a
l 

Ö
ğ
re

n
m

e 

S
ti

ll
er

i 

Bireysel 

7 62 18,0 4,71 

,633 ,548 

8 54 17,5 4,45 

Grupla 
7 62 18,6 4,84 

2,354 0,20* 

8 54 16,4 5,13 

 

  Tablo 4 incelendiğinde algısal öğrenme stillerinden dokunsal (t=2.84, p<.05), kinestetik (t=2.22, 

p<.05) öğrenme stilinin ve sosyal öğrenme stillerinden grupla (t=2.35, p<.05) öğrenme stilinin sınıf 

düzeyine göre anlamlı farklılaştığı görülmektedir. 

-Ortalamalara bakıldığında algısal ve sosyal öğrenme stillerinin tamamını 7. Sınıflar, 8. Sınıflara göre 

daha çok tercih etmektedir.  

-Tablo genel olarak incelendiğinde ise algısal boyutta 7 ve 8. Sınıfın en çok işitsel öğrenme stilini 

tercih ederken sosyal boyutta 7. Sınıflar grupla öğrenmeyi tercih ederken 8. Sınıflar bireysel öğrenme 

stilini tercih etmektedir. 
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Tablo 5. Öğrencilerin Uyruklarına Göre Öğrenme Stili Puanları 

 Öğrenme stilleri Uyruk N x̄ ss t P 
A

lg
ıs

a
l 

Ö
ğ

re
n

m
e 

S
ti

ll
er

i 

Görsel 
Türk 50 18,3 2,67 

-1,970 ,051 

Suriyeli 66 19,4 3,16 

İşitsel 

Türk 50 19,5 3,21 

-,686 ,494 
Suriyeli 66 19,9 3,44 

Dokunsal 

Türk 50 18,4 3,99 

1,773 ,079 
Suriyeli 66 19,6 3,92 

Kinestetik 

Türk 50 19,7 4,17 

1,379 ,171 

Suriyeli 66 18,3 3,13 

S
o
sy

a
l 

Ö
ğ
re

n
m

e 

S
ti

ll
er

i 

Bireysel 

Türk 50 18,2 4,75 

,762 ,448 

Suriyeli 66 17,5 4,46 

Grupla 

Türk 50 15,7 5,36 

-3,592 ,000* 

Suriyeli 66 19,0 4,39 

 

  Tablo 5 incelendiğinde sosyal öğrenme stillerinden grupla (t=-3.59, p<.05) öğrenme stilinin uyruk 

değişkenine göre anlamlı farklılık gösterdiği görülmektedir.  

-Ortalamalara bakıldığında algısal boyutta Türk öğrenciler en çok kinestetik öğrenme stilini tercih 

ederken Suriyeli mülteci öğrenciler ise en çok dokunsal öğrenme stilini tercih etmektedir. Sosyal 

öğrenme stilleri boyutunda ise Türk öğrenciler daha çok bireysel öğrenme stilini tercih ederken 

Suriyeli mülteci öğrencilerin ise grupla öğrenme stilini tercih ettikleri görülmektedir. 

 

  SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Bu araştırmada, Türk ve Suriyeli mülteci öğrencilerin öğrenme stilleri demografik özelliklere göre 

belirlenmeye çalışılmıştır. Kahramanmaraş ili merkez ilçelerinden 2021-2022 öğretim yılında öğrenim 

gören 116 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. 

  Çalışmaya katılan Türk ve Suriyeli mülteci öğrencilerin algısal boyutta en çok işitsel öğrenme stilini 

daha sonra kinestetik, dokunsal ve en az görsel öğrenme stilini; sosyal boyutta ise en çok bireysel 

öğrenmeyi tercih ettikleri belirlenmiştir. Bengiç (2008) ilköğretim 6 ve 7. sınıf öğrencileri ile yaptığı 

çalışmada, öğrenciler algısal öğrenme stillerinden en fazla kinestetik ve işitsel öğrenme stilini tercih 

ettiklerini ortaya koymuştur.  

  Çalışmada cinsiyet değişkeni açısından, görsel ve bireysel öğrenme stillerinde anlamlı farklılık 

görülmüştür. Kız öğrencilerin hem görsel hem bireysel öğrenme stilini erkek öğrencilere göre daha 

fazla tercih ettikleri görülmüştür. Bengiç (2008) çalışmasında da kız öğrencilerin, bireysel öğrenme 

stilini erkek öğrencilere göre daha fazla tercih ettiği görülmüştür. Önkuzu (2013) da çalışmasında da 

görsel ve bireysel öğrenme stilini kız öğrencilerin erkek öğrencilerden daha fazla tercih ettiğini 

belirlemiştir. 
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  Araştırmada sınıf düzeyine göre algısal öğrenme stillerinden dokunsal ve kinestetik öğrenme stilinde, 

sosyal öğrenme stillerinde ise grupla öğrenme stilinde 7. sınıflar lehine anlamlı farklılık olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Bunun nedeni, 8. sınıfların merkezi sınava hazırlanmalarından dolayı işitsel ve 

görsel materyallerle karşılaşmalarından dolayı dokunsal ve kinestetik becerilerin geri plana itilmesi 

olabilir. Ayrıca yapılandırmacı yaklaşımda öğrenciler arasında işbirliği havasının merkezi sınavlar 

dolayısıyla rekabetçi bir ortama dönüşmesi dolayısıyla 8. sınıf öğrencileri bireysel çalışmayı daha çok 

tercih edebilmektedirler. 

  Son olarak uyruk değişkenine göre de grupla öğrenme stilinde Suriyeli mülteci öğrenciler lehine 

anlamlı farklılık vardır. Şengül ve Yalçın (2017) çalışmalarında, Suriyeli mülteci öğrencilerin sosyal 

öğrenme stilleri içinden en fazla grupla öğrenme stilini tercih ettikleri sonucunu bulmuşlardır. Bu 

durumun Suriyeli mültecilerin gerek yaşadıkları barınma merkezlerinde gerekse barınma merkezi 

dışında yaşadıkları mahallelerde kitleler halinde toplu yaşama ve birlikte hareket edebilme 

özelliklerinden kaynaklanabilir. Ayrıca uyruk değişkenine göre Türk öğrenciler en çok kinestetik 

öğrenme stilini tercih ederken Suriyeli mülteci öğrenciler ise dokunsal öğrenme stilini tercih 

etmektedir. Bu durumun, Suriyeli mülteci öğrencilerin Türkçeyi çok iyi bilmedikleri için duygu, 

düşünce ve hislerini daha çok dokunarak ifade etmeye çalıştıklarından kaynaklandığı söylenebilir. 

  Günümüz sınıflarında öğretmenler, her açıdan çeşitlikle karşılaşmaktadır. Bu çeşitliklerin başında 

öğrenme stilleri ve çok kültürlü öğrencilerin bulunduğu sınıflar gelmektedir. Öğrenme stili, 

öğrencilerin öğrenme sürecinde tercih ettikleri yollardır. Öğrenciler arasında bireysel farklılıklar 

olduğu için sınıftaki öğrencilerin öğrenme stilleri de birbirinden farklılık göstermektedir. Öğrencilerin 

öğrenme yöntemlerinin öğretmenler tarafından bilinmesi ve dersin öğrencilerin sahip olduğu öğrenme 

stillerine göre planlanması gerekmektedir. Sınıftaki yabancı uyruklu öğrencilerin sahip oldukları 

öğrenme stillerine göre etkinlikler tasarlanarak onların da derse katılımı sağlanabilir. Bu bağlamda 

öğretmenlerin, öğrenme stillerine dair farkındalıklarının artırılması için hizmetiçi eğitimler 

düzenlenebilir. Türkiyede öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin öğrenme stillerini belirleme 

dair araştırmalar çoğaltılabilir. 
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Eğitim kurumlarında çalışanlar istenmeyen, etik dışı durumlarla karşılaşabilmektedir. Çalışanların 

örgütte karşılaştıkları etik dışı durumları düzeltebileceğini düşündükleri yetkili kişilere ya da 

kurumlara bildirmesi olarak tanımlanan bilgi uçurma davranışı, eğitim kurumlarında etik dışı 

uygulamaları açığa çıkarmak açısından değerlidir. Araştırmanın amacı, özel ortaöğretim kurumlarında 

görev yapan yönetici ve öğretmenlerin bilgi uçurma davranışına ilişkin görüşleri bağlamında özel 

okullarda karşılaşılan istenmeyen durum ve etik dışı davranış problemlerini bildirmeye yönelik nasıl 

bir yaklaşım sergilendiğini saptayarak araştırmacı ve uygulayıcılara öneriler geliştirmektir. Araştırma 

nitel durum deseninde tasarlanmıştır. Araştırmanın örnekleminde kolay erişilebilirlik tekniğinden 

yararlanılmıştır. Çalışma grubunu, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında İzmir’in Bornova ve Konak 

ilçelerinde özel ortaöğretim kurumlarında farklı okullarda görev yapan, farklı demografik özelliklere 

sahip 25 öğretmen ve 10 okul yöneticisi oluşturmaktadır. Araştırmada veriler açık uçlu sorulardan 

oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla toplanmıştır. Elde edilen verilerin analizinde 

içerik analizi kullanılmıştır. Öğretmen ve yöneticilerin okullarda etik dışı davranış olarak 

tanımladıkları ve bildirilmesi gerektiğini düşündükleri davranışlara yönelik görüşleri örgütsel ve 

bireysel temalarda toplanmaktadır. Örgütsel temada; kayırmacılık, usulsüz işler, fazla çalıştırma, 

öğrencilerle ilgili olumsuz davranışlar, okul paydaşları arasındaki çatışma bireysel temada; özel yakın 

ilişki, öğretmenlikle bağdaşmayan davranış kodları öne çıkmıştır. Öğretmenler ve yöneticiler bilgi 

uçurma davranışını yoğunluklu olarak üst yöneticiye bildirerek içsel bilgi uçurma; nadiren de BİMER 

veya CİMER türü platformlara iletmek şeklinde gerçekleştirmektedir. Öğretmenlerin istenmeyen 

durum ve etik dışı davranış problemlerini bildirmemelerinde işini kaybetme, dışlanma korkusu etkili 

olmuş; yöneticilerde ise itibarını kaybetme korkusu ya da çözüm olmayacağına dair inanç öne 

çıkmıştır. Yöneticiler ve öğretmenler kurumun şeffaflığı, sorunların büyümemesi için bilgi uçurma 

davranışını gerekli bulmaktadır, fakat yöneticilerin ve öğretmenlerin görüşleri yoğunluklu olarak özel 

okullarda bilgi uçurma davranışının işlevsel olmadığı yönündedir. Araştırmadaki bulgulardan elde 

edilen sonuçlara göre öneriler geliştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Bilgi uçurma, Eğitim, Öğretmen, Yönetici. 

 

Employees in educational institutions may encounter undesirable and unethical situations. The 

whistleblowing behavior, which is defined as informing the employees to the authorized persons or 

institutions that they think can correct the unethical situations they encounter in the organization, is 

valuable in terms of revealing unethical practices in educational institutions. The aim of the study is to 

develop suggestions for researchers and practitioners by determining what kind of approach is taken to 

report undesirable situations and unethical behavior problems encountered in private schools in the 

context of the views of administrators and teachers working in private secondary education institutions 

on whistleblowing behavior. The research was designed in a qualitative case pattern. Easy accessibility 

technique was used in the sample of the study. The study group consists of 25 teachers and 10 school 
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administrators with different demographic characteristics, who work in different schools in private 

secondary education institutions in Bornova and Konak districts of Izmir in the 2020-2021 academic 

year. In the research, data were collected through a semi-structured interview form consisting of open-

ended questions. Content analysis was used in the analysis of the obtained data. The views of teachers 

and administrators on behaviors that they define as unethical behavior in schools and that they think 

should be reported are gathered under organizational and individual themes. In organizational theme; 

favoritism, irregular work, overwork, negative behaviors towards students, conflict between school 

stakeholders in individual theme; special close relationship, codes of behavior incompatible with 

teaching came to the fore. Internal whistleblowing by teachers and administrators reporting the 

whistleblowing behavior mostly to the top manager; rarely by transmitting to BIMER or CIMER type 

platforms. Fear of losing their job and being excluded was effective in teachers' failure to report 

undesirable situations and unethical behavior problems; on the other hand, the fear of losing their 

reputation or the belief that there would be no solution came to the fore among the managers. 

Administrators and teachers find whistleblowing behavior necessary for the transparency of the 

institution and for the problems not to grow, but the opinions of the administrators and teachers are 

that whistleblowing is not functional in private schools. Suggestions have been developed according to 

the results obtained from the findings of the research. 

Keywords: Whistleblowing, Education, Teacher, Administrator. 

 

GİRİŞ 

Bireylerin iyi yetişmesi ve toplumda kendine uygun bir rol edinmesinde aileden sonra en etkili kurum 

eğitim ve öğrenimin gerçekleştirildiği kurumlar olan okullardır. Bursalıoğlu’nun (2019) belirttiği gibi 

okullar; eğitimin hedeflerini gerçekleştirmekle görevlidir. Okulların bu hedefleri gerçekleştirebilmesi 

için okuldaki tüm paydaşların kendini güvende hissedecekleri ortamların oluşturulması önemlidir. 

Günümüzde toplumu etkileyebilme gücüne sahip okullarda yöneticiler ve öğretmenler etik dışı 

davranışlarla karşılaşabilmektedir. Örneğin, 2019 yılındaki habere göre (Turan, 2019) bir özel okula 

hayali öğrenciler kaydedilerek velilerden haksız kazanç elde edilmiş; başka bir habere (Çakır, 2019) 

göre ise bir özel okulda çalışan beden eğitimi öğretmeni öğrenciye cinsel istismarda bulunmuştur. Bu 

tür istenmeyen durumların açığa çıkarılması ve etik dışı davranışların önüne geçilebilmesi için etkili 

bir bilgi uçurmaya ihtiyaç olduğu söylenebilir. Celep ve Konaklı’ya (2012) göre eğitim örgütlerinde 

etik dışı davranışlara karşı sessiz kalma, yapılanlara göz yumma sorunların giderek artmasına sebep 

olabildiği gibi örgütü telafisi zor durumlara da sokabilmektedir. Bu bağlamda, bilgi uçurma 

kavramının okullardaki işleyişte nasıl karşılık bulduğunun belirlenmesinin önemli olduğu 

düşünülmektedir.  

Alanyazında bilgi uçurma davranışına yönelik farklı tanımlar bulunmakta ve 

kavramsallaştırmada yanlış anlamlandırmaların olduğu da görülmektedir. Bilgi uçurma kavramını ilk 

kullananlardan Miceli ve Near’a (1985) göre bir örgütte çalışanların veya geçmişte çalışmış olanların 

örgütteki etik dışı, yasal olmayan ve kurallara aykırı uygulamaları, bu durumu engelleyebilecek kişi ve 

kurumlara bildirmesi bilgi uçurma olarak tanımlanmıştır. İngilizcede ıslık çalma (Çiğdem, 2013) 

anlamında kullanılan, Türkçeye farklı şekillerde uyarlandığı için standart bir karşılığı olmayan kavram 

Aktan’a (2006) göre bir sivil erdem davranışı; Arslan’a (2001) göre sorun açığa çıkarma; Gökçe ve 

Oğuz’a (2015) göre bilgi uçurma; Danışman’a (2006) göre ihbar ve bilgi ifşası şeklinde ifadelerle 

belirtilmektedir. Farklı bir tanıma göre ise bilgi uçurma bireylerin çalışma ortamlarında yaşanılan 

olumsuz olayları ya da yanlış ilerleyen yöntemleri kurum içerisindeki yetkiliye, kurumun ilişkili 

olduğu kamu örgütlerine şikâyette bulunmasıdır (Baltacı ve Balcı 2017). Tanımlardan anlaşılacağı 

üzere bilgi uçurma bir örgütteki hukuka aykırı, etik değerlere uygun olmayan bir eylemi açığa çıkarma 

anlamına gelmektedir.   

Bilgi uçurma davranışının temel konusu Miceli ve Near’a (1985) göre hukuka aykırı olan ve 

etik olmayan eylemlerdir. Bu eylemleri susmak yerine kurumda yasa dışı uygulamaları duyuran 

(Sayğan, 2011), bilgi uçurma sürecini başlatan (Celep ve Konaklı, 2012), örgütteki etik dışı durumları 

ifade eden (Uyar ve Yelgen, 2015), tanık olduğu durumun, insan haklarını hiçe sayacağına inanmış 

olan (Nartgün ve Kaya 2017) kişiler bilgi uçuran kavramıyla ifade edilmektedir. Whistleblower, yani 
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bilgi uçuran kişi bu süreçte olumlu ya da olumsuz birçok tepki ile karşılaşabilir (Near vd, 2004). 

Özellikle alanyazında yasal olmayan durumlarla karşılaşanların sessiz kalma, karşı çıkma, kaçıp gitme 

olarak karşılık verebildiği belirtilmiştir. Çalışanlar istenmeyen durumlarla etik dışı uygulamalarla 

karşılaştıklarında “sesini çıkarmama”: yani çalışanın, yanlış davranışa şahit olduğunda susması, “karşı 

çıkma ve mücadele”, “çalışanın kaçıp gitmesi” olmak üzere üç tür tepki gösterirler (Kızıloğlu ve 

Çelik, 2015). Sayğan (2011) yaptığı çalışmada bilgi uçurma davranışıyla suistimallerin ortaya 

çıkarıldığını böylelikle büyük miktarlardaki servetlerin tekrar devlet hazinesine döndürülebildiğini 

veya baştan engellenebildiğini vurgulamaktadır. Bu açıklamalardan hareketle bilgi uçurmanın 

kurumun saygınlığını korumasına katkı sunmanın yanı sıra, çalışanlarda adalet algısının oluşumuna, 

yalnız olmadığına, haksızlık karşısında harekete geçilmesi gerektiğine dair algıların pekişmesine vesile 

olacağı söylenebilir. Ancak bu konuda alanyazında henüz yeterince bulgu olmamasına karşın, yapılan 

araştırmalar bilgi uçurma davranışını etkileyen etmenler arasında kişisel, durumsal, örgütsel, kültürel 

ve etik etmenler olmak üzere beş etmenin yer aldığını ortaya koymaktadır. Araştırmalarda iş 

görenlerin yaş, özgüven düzeyi, eğitim düzeyi, yönetsel görevler gibi kişisel özelliklerinin bilgi 

uçurma davranışlarıyla ilişkili olduğu saptanmıştır (Dozier ve Miceli, 1985; Miceli ve Near, 1992). Bir 

diğer araştırmada Near ve Miceli (1996) yöneticiye duyulan güvenin, örgüt büyüklüğünün, etik 

olmayan eylemlerin örgüte verdiği zararın derecesinin bilgi uçurma davranışını etkilediğini 

belirtmiştir. Öztürk (2018), Celep ve Konaklı (2012) da dışlanmanın, baskıya maruz kalmanın, 

örgütteki başvuru makamının kimliğini saklama biçiminin ve örgütsel sadakatin bilgi uçurmayı 

etkilediği sonucuna ulaşmışlardır. 

Geleceğin nesillerinin yetiştirildiği eğitim örgütlerinde; yanlış uygulamaları bilgi uçurma 

davranışı ile açığa çıkarmak, okulun öğrencilerde etik ve ahlak kavramlarını öğretmeye destek olması 

açısından değerli olduğu, bundan dolayı da dünyanın pek çok ülkesinde bilgi uçurma ve bilgi 

uçuranların yasalarla güvence altına alındığı görülmektedir. Toker Gökçe’nin (2014) araştırma 

sonuçları; Türkiye’de bu konunun yeterince bilinmediğini ve bununla ilgili yasal girişimlerin yetersiz 

olduğunu, bilgi uçuranların ya ‘köstebek’ gibi lakaplarla aşağılanıp dışlandığını veya 

cezalandırıldığını, bundan dolayı da öğretmenler nasıl olsa bir yaptırımı olmayacak inancıyla susmayı 

tercih ettiklerini ortaya koymaktadır. Bilgi uçurma kavramının eğitim kurumları açısından çok yönlü 

araştırılmamış olmasının da bu davranışlarda etkili olduğu düşünülmektedir. Tonbul’un (2020) 

araştırma sonuçları; sorunu farklı yönleriyle görme, sorunu etkileyen, sorundan etkilenen ve sorunun 

etkilediği beşerî ve beşerî olmayan etmenleri belirleme konusunda kuram odaklı analizlerin işe 

koşulabileceğini göstermektedir.  Bu bağlamda, bilgi uçurma kavramı Kaos Kuramı, Sosyal Mukayese 

Kuramı, Zihinsel Modeller Kuramı, Uyum Kuramı veya Johari Penceresi Modeli gibi kuram ve 

modellerle de ilişkilendirilebilir.  

Kaos Kuramının (Gleick, 2000) varsayımları kaotik durum, belirsizlik ve bunun sonucunda 

yaşanacak sorunlar bir değişim gereksinimine işaret eder. Mevcut paradigma ve kuramsal yapının bu 

süreci/sorunu çözmeye uygun olmadığı, kurumsal yapı ve işleyişte değişim ihtiyacının olduğu 

varsayılmıştır. Kuram dikkate alındığında bilgi uçurma davranışı sonucunda ortaya çıkan durum 

kurumsal işleyişte neyin değişmesi gerektiği, sorunun kimleri nasıl etkilediği, sorunun ortaya 

çıkmasında sorumlu olan alt sistemlerin neler olduğu ve sorunun kendi içerisinde nasıl bir fırsatı 

barındırdığını tespit etmede yararlanılabilir.  Sosyal Mukayese Kuramında insanların diğer insanlarla 

kendilerini karşılaştırarak, kendilerine ilişkin güvenilir ve doğru değerlendirmeleri elde etme ihtiyacı 

olduğu varsayılır (Festinger, 1954). Kurama göre çalışanlar kendi koşullarını dikkate alıp yukarı ve 

aşağı yönlü karşılaştırmalar yaparak kendilerini kıyaslarlar. Buna göre daha önceki ve farklı 

uygulamalarda bilgi uçurma davranışının nasıl sonuçlandığı, bilgi uçuran kişiye tepkinin niteliği, 

sorunun çözümünde uçurulan bilginin etkisi gibi konular bilgi uçurma davranışlarının niceliğini 

etkileyebilir. Zihinsel Modeller Kuramı (Johnson-Laird, 1981) oluşmuş zihinsel şemaların, sorunları, 

durumları ve uygulamaları nasıl anlamlandırıldığı ile ilişkilidir. Örneğin; bilgi uçurmaya dair bakış 

açısı olumsuzsa baskı, güvensizlik gibi durumlar görülebilir. Davranışa yüklenen olumsuz anlamlar 

(adam satma, ispiyoncu) kayırmacılık, ayrımcılık, verimsiz uygulamalarda ısrar gibi durumların 

zaman içerisinde normalleştirilmesi ile sonuçlanabilir. Bu durumda bilgi uçurma davranışı gereksiz 

gibi görülebilir. Uyum Kuramına göre örgütler hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla çalışanları 

harekete geçirmede zora (yabancılaşmaya dayalı uyum), kâra dayalı (hesapçıl uyum) ve değere dayalı 

(normatif uyum) üç farklı güç türüne başvururlar (Etzioni, 1975). Kurama göre başvurulan bu üç güç 
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türünde, çalışanların kurumlarıyla aralarında farklı bir uyum ilişkisi ortaya çıkmaktadır. Değerlere 

dayalı bir güç kullanımın yaygın olduğu kurumlarda, normatif bir uyumun olası beklendiğinden, bu 

güç kullanımında etik dışı davranışlara daha az müsamaha gösterileceği varsayılabilir. Kâra dayalı bir 

güç kullanımında ise, bilgi uçurmanın etik boyutundan çok, kişiye sağlayacağı avantajlar dikkate 

alınacaktır. Keza zora dayalı bir güç kullanımında ise oluşacak yabancılaşmaya bağlı uyumdan dolayı 

‘neme lazımcılık’ yaklaşımının baskın olacağı ve kişinin karşılaşabileceği olumsuz durumları dikkate 

alarak bilgi uçurma konusunda daha temkinli yaklaşacağı söylenebilir. Johari Penceresi Modeli 

varsayımına göre, bireylerin iletişiminde açık alan genişse iletişimin kalitesi artmaktadır (Newstrom 

ve Rubenfeld, 1983). Başka bir söylemle kör alanların görünür kılınması gerekmektedir. Bilgi uçurma 

davranışı tüm alanları açık hale getireceği gibi, oluşacak şeffaflık, hesap verilebilirliği zorunlu hale 

getirecektir. Bu da kurumda bilinmeyen kör alanların oranını düşürebilir.  

Bilgi uçurmada yararlanılan araçların çeşitlilik gösterdiği görülmektedir. Araçları tercih 

nedeni, uçurulan bilginin niteliği kadar, bu davranışın kişiye ‘maliyeti’ ile de yakından ilişkili 

olabilmektedir. Okulda karşılaşılan etik dışı bir durumun yöneticiye iletildiği halde soruna yönelik 

hiçbir girişimde bulunulmaması ve bu durumun birçok kez tekrarlanması bu kabulün oluşmasında 

etkili olabilmektedir. Bilgi uçurma davranışı okulların iç süreçlerini oluşturan şube öğretmenler 

kurulları, öğretmenler kurulu, rehberlik kurulu, okul aile birliği gibi kurullar, belirli amaçlar için 

oluşturulan komisyonlar ya da dilek ve şikâyet kutusu gibi ortamlarda yapılabilmektedir. Bunların 

yanı sıra BİMER (Başbakanlık Bilgi İletişim Merkezi) ve CİMER (Cumhurbaşkanlığı Bilgi İletişim 

Merkezi) türü dışsal bilgilendirme mekanizmaları da bulunmaktadır. Bunun ötesinde basın yayın 

organlarına, toplumda tanınırlığı olan kişilere de bu bilgilerin verilebileceği söylenebilir. Araştırmalar, 

içsel bilgi uçurma makamlarının çoğunun iş arkadaşları ve ilk kademe yöneticiler olduğunu belirtir 

(Miceli ve Near, 1994; Baltacı, 2017). Yine çalışmalar öğretmenlerin çoğunun içsel bilgi uçurmada üst 

yöneticileri, dışsal bilgi uçurmada velileri bilgilendirdiklerini belirlemiştir (Celep ve Konaklı, 2012; 

Toker-Gökçe, 2014). Ayrıca Toker Gökçe ve Oğuz (2015) çalışmasında öğretmenlerin taciz, hırsızlık 

ve rüşvet durumlarında dışsal bilgi uçurmayı tercih ettiğini belirlemiştir. Öztürk (2018) yaptığı 

çalışmasında öğretmenlerin kurum içinde yaşanan olay çözülmezse dışa bilgi uçuracağını belirtmiştir.  

Alanyazında kamu kurumlarında, farklı sektörlerde ve az sayıda da olsa eğitim kurumlarında 

bilgi uçurma kavramını içeren araştırmalara rastlanılmıştır. Akı (2020) bilgi ifşası ve iş doyumu 

arasındaki ilişki, Kılınç (2020) okul müdürlerinin yönetimsel yaklaşımları ve bilgi uçurma (ihbarcılık) 

davranışları arasındaki ilişkinin konusunda çalışmalar yapmışlardır. Bilgi uçurma süreci ve 

nedenlerine yönelik (Özdemir, 2010; Celep ve Konaklı, 2012; Baltacı, 2016, Nartgün ve Kaya 2017) 

çalışmalar yapılmıştır. Bozkuş’un (2019) araştırması öğretmen adaylarının bilgi uçurma eğilimdeki 

farklılıkları belirlemeye, Öztürk’ün çalışması (2018) özel okullarda görev yapan Türk ve yabancı 

uyruklu öğretmenlerin karşılaştıkları yasa dışı durumları bildirmelerinde farklılık olup olmadığını 

tespit etmeye, Baltacı’nın (2017) çalışması ise eğitim çalışanlarının bilgi uçurdukları makamları 

belirlemeye yöneliktir. Aksu’nun (2016) çalışmasında denetmenlerin bilgi uçurmaya yönelik görüşleri 

bilgi uçurma boyutlarına göre incelenmiştir. Toytok ve Gezen (2018) pozitif psikolojik sermaye ve 

bilgi uçurma arasındaki ilişkiyi, Gökçe (2015) ise öğretmenlerin idealizm ve görecelik etik değere 

sahip olma düzeyinin bilgi uçurmada etkisini saptamaya çalışmıştır. Kızıltaş (2015) bilgi uçurma ve 

örgütsel bağlılık ilişkisini incelemiştir. Toker ve Alataş’ın (2015) araştırması ortaokullarda 

öğretmenlerin istenmeyen davranışlar karşısındaki tepkilerini belirlemeye yöneliktir. Sayğan (2011) 

“whistleblowing” ve “örgütsel etik iklimi” ilişkisini incelemiştir.  

Bütün bu çalışmalar incelendiğinde eğitim alanında bilgi uçurma (whistleblowing) kavramına 

dair yapılan araştırmalar oldukça sınırlıdır. Yapılan bu sınırlı çalışmaların da kamu kurumlarında 

yapıldığı (Özdemir, 2013; Celep ve Konaklı, 2012; Baltacı, 2017, Nartgün ve Kaya 2017; Bozkuş, 

2019; Akı, 2020, Kılınç, 2020) görülmüştür. Alan yazın tarama sınırlılığı kapsamında ortaöğretim 

kademesindeki özel okullarda bilgi uçurma davranışını ortaya koyan, öğretmen ve yöneticilerin 

birlikte ele alındığı çalışmaya rastlanmamıştır. Bu araştırmada örneklem (özel okul, öğretmen-yönetici 

birlikteliği) değişikliği ile uygulayıcı ve araştırmacılara öneriler geliştirilmesi amaçlanmıştır. Burada 

ortaya konulacak bulguların, özel eğitim kurumlarında bilgi uçurma davranışına yönelik düzenlemeler 

yapmada işlevsel olacağı varsayılmıştır. Bu çalışmanın amacı Özel ortaöğretim kurumlarında görev 

yapan yönetici ve öğretmenlerin bilgi uçurma davranışına ilişkin görüşleri bağlamında özel okullarda 
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karşılaşılan istenmeyen durum ve etik dışı davranış problemlerini bildirmeye yönelik nasıl bir 

yaklaşım sergilendiğini saptayarak araştırmacı ve uygulayıcılara öneriler geliştirmektir.  

 

YÖNTEM 

Araştırmanın Modeli 

Araştırmada nitel araştırma modeli kullanılmış olup durum çalışması olarak desenlenmiştir. Yıldırım 

ve Şimşek (2018) durum çalışmasını var olan bir ya da birden fazla durumun derinlemesine 

incelenmesi ve bir duruma ilişkin etkenler (ortam, bireyler, olaylar, süreçler vb.) bütüncül bir 

yaklaşımla araştırılır ve ilgili durumu nasıl etkiledikleri ve ilgili durumdan nasıl etkilendikleri üzerine 

odaklanma olarak tanımlamaktadır. Bu çalışmada da özel ortaöğretim okullarında bilgi uçurma 

kavramı kapsamında hangi ihlallerin değerlendirilebileceği, bu davranışı etkileyen etmenlerin ve 

davranışın sonuçlarının öğretmen ve yöneticilerin görüşleri üzerinden ortaya konulması 

amaçlandığından durum deseni tercih edilmiştir. 

Araştırmanın Çalışma Grubu 

Araştırmanın örneklemini belirlemede kolay erişilebilirlik tekniğinden yararlanılmıştır. Bu 

yöntemde araştırmacı, yakın olan ve erişilmesi kolay olan bir durumu seçer (Yıldırım ve Şimşek, 

2018). Buna göre araştırma 2020-2021 eğitim-öğretim yılında İzmir ilinin Bornova ve Konak 

ilçelerinde özel ortaöğretim kurumlarında farklı okullarda görev yapan, farklı demografik özelliklere 

sahip 25 öğretmen, 10 okul yöneticisi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini belirlemede 

öğretmen ve yöneticilerin cinsiyet, deneyim (çalışma süresi), branş özellikleri etkili olmuştur. 

Yöneticilerin ve öğretmenlerin demografik özellikleri Tablo 1 de verilmiştir. 

Tablo 3. 

 Örnekleme Ait Demografik Veriler. 

Katılım

cı Türü 
Cinsiyet          Deneyim                                                                                  
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Öğretm

en 
11 14         6 8 5 7  14 11 20 4  1 

Yönetici 4 6   3   3   2 2  4 6 7 3 0 

Toplam   15 20 9  11 7 9  18 17 27 7 1 

 

Tablo 1’de görüleceği gibi araştırmanın örneklemine İzmir ilinin Bornova ve Konak 

ilçelerinde görev yapan 11 erkek 14 kadın olmak üzere 25 öğretmen, 4 erkek, 6 kadın olmak üzere 10 

yönetici katılmıştır. Öğretmenlerden 6 tanesi 1-5 yıl, 8 tanesi 6-10 yıl, 5 tanesi 11-15 yıl ve 7 tanesi de 

16 yıl ve üzeri deneyime sahiptir. Okul yöneticilerinin ise 3 tanesi 1-5 yıl, 3 tanesi 6-10 yıl, 2 tanesi 
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11-15 yıl ve 2 tanesi de 16 yıl ve üzeri deneyime sahiptir. 14 öğretmen Sözel, 11 öğretmen Sayısal 

branşta yer almaktadır. Ayrıca katılımcılardan 27’sinin lisans, 7’sinin yüksek lisans ve 1 tanesinin 

doktora düzeyinde eğitim aldığı görülmektedir. 

Veri Toplama Aracı 

Bu çalışmada veriler, açık uçlu sorulardan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile 

toplanmıştır. Görüşme formunun geliştirilmesi sürecinde ilgili literatür kapsamında sorular 

hazırlanmış, form eğitim yönetimi alanında uzman öğretim üyesine incelenmek üzere sunulduktan 

sonra formda gerekli düzenlemeler yapılmıştır. 4 öğretmen 2 okul yöneticisiyle ön uygulama 

yapılarak, soruların anlaşılır olup olmadığı kontrol edilmiştir.  Ön uygulama sonuçlarından hareketle 

nitel görüşme formuna son şekli verilmiştir. Görüşme formu sorularına ait ifadeler katılımcı 

öğretmenler, yöneticiler için düzenlenerek iki form elde edilmiştir. Görüşme formları alt problemler 

dikkate alınarak 4 açık uçlu sorudan oluşmaktadır. Çalışmanın amacı kapsamında şu sorulara yanıt 

aranmıştır:  

1. Özel Ortaöğretim kurumlarında görev yapan yöneticilerin ve öğretmenlerin etik dışı 

davranış olarak tanımladığı ve bildirilmesi gerektiğini düşündüğü davranışlar nelerdir? 

2. Özel Ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin ve yöneticilerin bilgi 

uçurdukları kişi ve makamlar nelerdir? 

3. Öğretmenlerin ve yöneticilerin bilgi uçurma davranışlarının gerekliliğine ilişkin görüşleri 

nasıl bir dağılım göstermektedir? 

4. Özel Ortaöğretim kurumlarında görev yapan yöneticilerin ve öğretmenlerin bilgi uçurma 

durumlarını bildirmeme nedenlerine ilişkin görüşler nelerdir? 

Araştırmaya katılmaya gönüllü 25 öğretmen ve 10 okul yöneticisi ile önceden randevu 

alınarak ve yarı yapılandırılmış görüşme formuna bağlı kalınarak görüşmeler gerçekleştirilmiştir.  

Verilerin Analizi 

Çalışmada elde edilen veriler, öncelikle araştırmacı tarafından metne dökülmüş ve içerik 

analizi yapılmıştır. Bu kapsamda veriler kodlamış; temalar, kategoriler ve alt kategoriler oluşturulmuş; 

son olarak bulgular yorumlanmıştır. 

Ayrıca, katılımcıların verdikleri ifadelerden alınan birebir cümleler de örnek olarak verilerek 

görüşler betimlenmiştir. Sorulara verilen cevaplar sunulurken katılımcılarının gizliliğini sağlamak 

adına her bir katılımcı için kodlamalar (Örnek: Y1, Y2; Ö1, Ö2 vb.) kullanılmıştır. Araştırmada, 

uzman incelemesi ve katılımcı teyidi yoluyla inandırıcılık artırılmaya çalışılmıştır. Örneklemde yer 

alan katılımcılara ait özellikler veri toplama sürecinde derlenerek saklanmıştır. Böylece teyit 

edilebilirlik ilkesi sağlanmaya çalışılmıştır. Veri toplama süreci ve analiz yöntemleri ayrıntılı biçimde 

açıklanmaya (görüşme formunun geliştirilmesi, sorular, analizler) çalışılmış, böylece araştırmanın dış 

güvenirliği sağlanmaya çalışılmıştır 

 

BULGULAR VE YORUM 

Birinci Alt Probleme Ait Bulgular ve Yorumlar 

Araştırmanın birinci alt problemi “Özel Ortaöğretim kurumlarında görev yapan yöneticilerin ve 

öğretmenlerin etik dışı davranış olarak tanımladığı ve bildirilmesi gerektiğini düşündüğü davranışlar 

nelerdir?” şeklindedir. Yöneticilerin ve öğretmenleri etik dışı davranış olarak nitelendirdiği ve 

bildirilmesi gerektiğini düşündükleri davranışlara dair yanıtlar Tablo 2’de gösterilmiştir.  
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Tablo 2.  

Araştırmada Ulaşılan Sonuçlara Göre, Yöneticilerin ve Öğretmenlerin Etik Dışı Davranış Olarak 

Tanımladıkları ve Bildirilmesi Gerektiğini Düşündükleri Davranışlara Yönelik Dağılım 

Tema Kodlar                                            Örnek alıntılar  

Ö
rg

ü
ts

el
 

• Kayırmacılık 

 

 

 

 

• Usulsüz 

işler/yolsuzluk 

 

 

• Fazla çalıştırma 

 

 

 

 

 

 

 

• Öğrencilerle ilgili 

olumsuz 

davranışlar 

 

• Okul paydaşları 

arasındaki çatışma 

• Sistemin işleyişine engel olabilecek, demokratik 

yaklaşımlara uzak, kayırmacı tutumlar, kişisel ahlak 

olarak değerlendirilebilecek olgular ilgililere 

bildirilebilir. (ö4) 

• Yöneticilerin kurumda yasal olmayan yollardan para 

kazandığına şahit oldum. Bu durum kesinlikle 

bildirilmeli haksız kazanç elde ediyorsun. (ö24)  

 

• Yapılan etik ihlaller çok farklı olabilir ama birkaç 

başlık vermek gerekirse; iş saatleri dışında yoğun ve 

yetişmeyen iş talepleri, yetersiz koşullarda çalışma 

zorunluluğu (eksik materyal ya da iş sağlığı ve 

güvenliği kurallarına uymama durumu vb.), iş 

arkadaşları arasındaki ötekileştirme gibi durumlar 

rahatlıkla bildirilmeli ama bunu yaparken yönetici olan 

kişilerin adalet duygusuna tam güven olmalı. (ö3) 

 

• Eğitim süreçleri ve öğrencilerle ilgili tüm olumsuz 

davranışlar, çalışanlar arası bir uyuşmazlık ilgililere 

bildirilmeli. (ö1) 

 

B
ir

ey
se

l 

• Özel yakın ilişki 

 

• Öğretmenlikle 

bağdaşmayan 

davranışlar 

• Öğretmenlerin/personelin öğrencileri ile etik olmayan 

yakınlaşmalarını bildiririm. (ö2) 

• (…) kötü bir durumla karşılaştık, bir öğretmenimiz 

okula alkolün etkisiyle geldi. Mesleğe uygun olmayan 

bu gibi davranışlar bildirilmeli. (y4) 

 

 

Görüldüğü üzere birinci problem durumuna ait Tablo 2 incelendiğinde yöneticilerin ve 

öğretmenlerin görüşleri örgütsel ve bireysel olmak üzere iki temada toplanmıştır. Örgütsel temada 

kodların kayırmacılık, usulsüz işler/yolsuzluk, fazla çalıştırma, öğrencilerle ilgili olumsuz davranışlar, 

okul paydaşları arasındaki çatışma şeklinde oluşmuştur. Bireysel temada ise kodlar, özel yakın ilişki, 

öğretmenlikle bağdaşmayan davranışlar şeklindedir. Katılımcılar örgütsel temada, en çok 

kayırmacılık, bireysel temada da özel yakın ilişki kodunda görüş bildirmiştir. Akyürek (2020) 
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çalışmasında kurumlarda yönetimce uygulanan yanlı davranışların yaşandığını belirtirken, Toker 

Gökçe ve Oğuz (2014) ile Toker Gökçe ve Alataş (2015) çalışmalarında eğitimcilerin taciz, rüşvet, 

okula ait bir eşyanın çalınması durumlarında bilgi uçurmayı tercih edeceğini saptamıştır. Bilgi uçurma 

davranışını gerektiren etik ihlallere ilişkin kodlar incelendiğinde katılımcıların hakkaniyet, çocuğun 

dokunulmazlığı konularında duyarlı oldukları görülmektedir.  

 

İkinci Alt Probleme Ait Bulgular ve Yorumlar 

 

Araştırmanın ikinci alt problemi “Özel ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin 

ve yöneticilerin bilgi uçurdukları kişi ve makamlar nelerdir?” şeklindedir. Araştırmaya katılan 

öğretmenlerin ve yöneticilerin bilgi uçurdukları kişi ve makamlara ait yanıtları tablo 3’te gösterilmiş 

ve yorumlanmıştır.  

Tablo 3.  

Araştırmada Ulaşılan Sonuçlara Göre, Yöneticilerin ve Öğretmenlerin İstenmeyen Durum ya da Etik 

Dışı Davranış Sorunlarında Bilgi Uçurdukları Kişi ve Makamlara Yönelik Dağılım 

Tema Kodlar Örnek alıntılar  

İç
se

l 
b
il

g
i 

u
çu

rm
a 

 

• Üst yönetici 

 

 

 

 

• İdari kadro 

 

 

 

 

• Zümre başkanı 

 

 

 

• En güvenilen 

arkadaş 

 

• Kurum içindeki en üst makama iletilmesi gerekmekte. 

Eğitim süreçleri ve öğrencilerle ilgili tüm olumsuz 

davranışlar ilgililere bildirilmeli. (y2) 

 

• Bazı öğretmenler kendini geliştirmiyor, derse hazırlıksız 

geliyor. Bu durumlarla karşılaştık. Benim müdür olarak 

aşamadığım durumlarda genel müdüre başvurdum. (Y3) 

 

• Önce zümre başkanı daha sonra yöneticilerle paylaşma 

şeklinde olduğunda sonuç alacağıma inanıyorum. (ö9) 

• Çok ince bir çizgi olduğunu düşünüyorum. Kurum içinde 

en güvenilir kişiyi belirleyip onunla paylaşırım. (ö7) 
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D
ış
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l 

b
il
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i 
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• Çağrı merkezi 

(CİMER) 

 

 

 

 

• Örgüt dışı üst 

kurum/kuruluşlara 

 

 

 

• Kamuoyuna 

 

• Maalesef böyle bir makam olduğunu düşünmüyorum. Belki 

CİMER olabilir ama bu da işimin feshi demek. (Ö 25) 

 

• İdari kadroyu dışarıda bırakıp direkt onları da denetleyen 

farklı bir mekanizma varsa oraya bildirilebilir. (ö11) 

 

• Bu gibi durumlarda üstünüze, idari kadroya, bunu söylemek 

yeter diye düşünebiliriz ancak yukarıda bahsettiğim gibi bir 

durumda idari kadronun da yeterli ve güvenilir olmayacağı 

açıktır. Bugün yaşananlara baktığımızda böyle bir silsilenin 

de yeterli olmadığı görülüyor. Bu nedenle kişiler başlarına 

gelen böyle bir durumu kamuoyuna açmakta bir sakınca 

görmüyorlar. (Ö3)  

 

Tablo 3 incelendiğinde yöneticilerin ve öğretmenlerin görüşleri içsel bilgi uçurma ve dışsal 

bilgi uçurma olmak üzere iki temada toplanmıştır. Yöneticiler ve öğretmenler etik dışı durumlarla 

karşılaştıklarında bilgi uçurma davranışı çoğunlukla içsel bilgi uçurma şeklinde gerçekleşmektedir. 

Katılımcı görüşlerinde, içsel bilgi uçurma temasında “üst yönetici, idari kadro, zümre başkanı ve en 

güvenilen arkadaş” kodları yoğunluklu olarak görülmektedir. Dışsal bilgi uçurma temasında ise çağrı 

merkezi (CİMER), örgüt dışı üst kurum/kuruluşlar, kamuoyu kodları ön plana çıkmaktadır. Bulgular, 

öğretmen ve yöneticilerin bildirim konusunda kaygılı olduklarını ortaya koymaktadır. Nedenler 

arasında iş kaybetme kaygısı öne çıkmıştır. Bu bulgular alanyazında birçok araştırma (Toker Gökçe ve 

Oğuz'un, 2014; Alataş, 2015; Aliyeva, 2019; Kılınç, 2020) sonucuyla örtüşmektedir. Sonuçlar, özel 

okullarda iş güvencesi ile ilgili sorunların yıllardır devam ettiği, söz konusu sorunların çözülmemesi 

durumunda, bilgi uçurma davranışlarına yönelik tutumda da olumlu yönde bir değişimin zor olacağı 

şeklinde yorumlanabilir.  

Üçüncü Alt Probleme Ait Bulgular ve Yorumlar 

 

Araştırmanın üçüncü alt problemi “Öğretmenlerin ve yöneticilerin bilgi uçurma 

davranışlarının gerekliliğine ilişkin görüşleri nasıl bir dağılım göstermektedir?” şeklindedir. 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin ve yöneticilerin bilgi uçurmanın gerekliliğine ilişkin görüşleri tablo 

4’te gösterilmiş ve yorumlanmıştır.  

 

Tablo 4.  

Araştırmada Ulaşılan Sonuçlara Göre, Yöneticilerin ve Öğretmenlerin Bilgi Uçurma Davranışlarının 

Gerekliliğine İlişkin Görüşlerine Yönelik Dağılım  

 

Tema Kodlar Örnek Alıntılar 

G
er

ek
li

li
k
 • Haksız 

uygulamalar

ın önüne 

geçmek 

• Kurumlardaki haksız uygulamaların önüne geçmek adına 

uygunsuz davranışlar ya da ihlallerin gerekli yerlere iletilmesi 

kanaatindeyim ancak şikâyeti yapan kişinin de gizliliğinin 

korunması gerektiğini düşünüyorum. (ö22) 
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• Haklıya 

cesaret 

vermek 

 

 

• Haksızı 

cezalandırm

ak 

 

 

 

 

• Şeffaflık 

 

 

• Maruz kalan kişi buna cesaret edemiyorsa mutlaka tanık kişilerin 

gerekli ve doğru davranışı göstermesi gerekir. Ancak bir etik dışı 

davranışa maruz kalan kişilerin tepki verdiğinde en çabuk aldığı 

etki işten çıkarmak oluyor ülkemizde bu yasaların daha akla 

uygun daha uygulanabilir olması gerekir. Sadece maruz kalan 

kişinin haklarını korumak değil maruz bırakan kişi ve kişilere de 

dikkate alınacak şekilde yaptırımlar da olmalıdır. (ö2)  

 

 

• Gerekli midir, işlevsel midir, etik midir diye düşünürsek bilgi 

uçurmanın buna toplumda Don Kişot olmayı göze almak ve etik 

üstüne düşünmüş olmak gerektiğini söyleyebilirim. Dedikodudan 

sıyrılıp şeffaf bir toplum istiyorsak denetlenmeye de denetlemeye 

de razı olmamız gerekiyor. (ö3)  

Tablo 4 incelendiğinde öğretmenlerin ve yöneticilerin bilgi uçurmanın gerekliliğine ilişkin 

yanıtları “haksız uygulamaların önüne geçmek, haklıya cesaret vermek, haksızı cezalandırmak, 

şeffaflık” kodlarında toplandığı görülmektedir. Bu bağlamda, katılımcılar bilgi uçurmayı belirtilen 

noktalarda gerekli görse de gizliliğe dair endişelerini de belirtmektedirler. İletilmeyen sorunların 

zamanla normalleşeceği belirtilirken kurum şeffaflığı isteniyorsa bilgi uçurmanın gerekli bir davranış 

olduğu görüşler arasında dikkat çekmektedir. Bilgi uçurma davranışında katılımcılar toplumun bilgi 

uçurma kavramına yönelik yargısının (ispiyonculuk, sana mı düştü vb.) bu tür davranışların sıklığını 

belirlediğini belirtmişlerdir. Bilgi uçurma davranışı, yanlış giden bir şeyleri duyurma ve böylece işleri 

yoluna sokma amacı taşımakla birlikte, kurumda baskın güç tipine bağlı olarak oluşan uyum türüne 

göre değişkenlik gösterebilmektedir. Hofstede Insight (2018) araştırma sonuçları Türk toplumunda 

güç mesafesinin yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. Okullardaki kültürün özdeyişler üzerinden 

analizinin yapıldığı başka bir çalışmada da (Tonbul ve Olmez Ceylan, 2021) benzer sonuçlara 

ulaşılmıştır. Etzioni (1975) zora dayalı güç kullanımının kurumsal işleyişte yabancılaştırıcı, soğuk ve 

mesafeli bir uyum türü yarattığı bulgularına ulaşmıştır. Bu araştırmaların sonuçları, bilgi uçurma 

konusunda özel ortaöğretim kurumlarında ortaya etik dışı durumları bildirmeme ya da kaygı duyma 

tutumunun nedenleri arasında sayılabilir. Kurumlarda normatif bir uyum türünde, paydaşların etik dışı 

ihlallere karşı daha duyarlı olacakları söylenebilir. Öte yandan bu konuda oluşmuş toplumsal 

normların da nedenlerinin gözden geçirilmesi gerekmektedir. Bu konuda ileri araştırmalara ihtiyaç 

duyulmaktadır.  

Dördüncü Alt Probleme Ait Bulgular ve Yorumlar 

Araştırmanın dördüncü alt problemi “Özel ortaöğretim kurumlarında görev yapan 

yöneticilerin ve öğretmenlerin bilgi uçurma durumlarını bildirmeme nedenlerine ilişkin görüşler 

nelerdir?” şeklindedir. Araştırmaya katılan öğretmenlerin ve yöneticilerin görüşlerine ait veriler tablo 

5’te gösterilmiş ve yorumlanmıştır.  

Tablo 5.  

Araştırmada Ulaşılan Sonuçlara Göre, Yöneticilerin ve Öğretmenlerin İstenmeyen Durum ya da Etik 

Dışı Davranış Sorunlarında Bilgi Uçurma Durumlarını Bildirmeme Nedenlerine Yönelik Dağılım 

Tema Kodlar Örnek Alıntılar 
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• İşi kaybetme 

kaygısı 

• Dışlanma kaygısı 

 

• Kurumsal itibar 

kaybı 

 

 

• Kültürel normlar 

• Bildirim yapıldığında işinden olmamak, ileriye dönük referans 

olmak konusunda tehdit, dışlanma bildirmeme nedeni olabilir. 

(ö23) 

 

 

• Özel okullarda özellikle prestij kaybına uğramamak, kurum 

ismini karalayacağı düşüncesiyle birlikte söylemek istememiş 

olabilirler. (y9) 

 

 

• Çocukluğumuzda sık yaşadığımız bir durumdu bu: 

“İspiyonculuk” kavram yöneltilen kişiyi toplum dışına iter ve 

yalnızlaşmasına neden olur. Toplumun işleyişinde bazı şeyleri 

saklama anlayışı vardır. “Kol kırılır yen içinde kalır.” 

Atasözünde de dile getirildiği gibi, “başkaları ne der, imajımız 

sarsılır, kurum zarar görür bundan” anlayışları yaygın olduğu 

için ve toplum şeffaflığı benimsemediği için bilgi uçurma 

davranışından kaçınma anlayışı vardır. (ö3) 

S
o
n
u
çs

u
z 

k
al

m
a 

in
an

cı
 

• Çözümsüzlük 

algısı 

 

 

• Değmeyeceği 

düşüncesi 

• Bu etik dışı durumları yaşadığımı zaten biliyorlardı ama bu 

durum görmezden geliniyordu. Bunun nedeninin baskı ve 

kurumda sorun yok algısı yaratmak olduğunu düşünüyorum. 

(y3) 

 

• Ben şahsen bildirilse de bir işlevi olacağını düşünmüyorum. 

(y8) 

• Çoğu zaman yaşananların insani zaaf olarak 

değerlendirilebileceği kanısındayım. Bir de süreç yorucu ve 

stresli olabiliyor, bu nedenle diye düşünüyorum. (ö3) 

 

Dördüncü problem durumuna ait Tablo 5 incelendiğinde yöneticilerin ve öğretmenlerin 

görüşleri bireysel ve kurumsal olarak olumsuz etkilenme kaygısı ve sonuçsuz kalma inancı olmak 

üzere iki temada toplanmıştır. Bireysel ve kurumsal olarak olumsuz etkilenme kaygısı temasında “işi 

kaybetme kaygısı, dışlanma kaygısı, kurumsal itibar kaybı, kültürel normlar” kodları oluşmuştur. 

Sonuçsuz kalma inancı temasında ise yoğunluklu olarak “çözümsüzlük algısı, değmeyeceği 

düşüncesi” kodları ortaya çıkmıştır. Bulgular incelendiğinde, yöneticiler ve öğretmenlerin bilgi 

uçurma davranışını bildirmemeye yönelik düşüncelerinde bireysel ve kurumsal olarak olumsuz 

etkilenme kaygısı boyutunda ilişkilerin bozulması düşüncesi-dışlanma, işini kaybetme korkusu 

etkilidir. Sonuçsuz kalma inancı boyutunda ise çözümsüzlük algısı etkilidir. Bildirim yapmamaya 

yönelik özellikle okul yöneticileri kurumsal itibar kaybına dair görüş bildirirken öğretmenler ise en 

çok işini kaybetme korkusuna dair görüş belirtmiştir. Bildirim yapılsa da bir çözümün olmayacağına 

dair düşünceler de yine çoğunluklu görüşler arasındadır. Kaptein’e (2011) göre kurumlarda bildirim 

yapanların haklarını koruyan bir personel bulunmamaktadır (Akt. Baltacı, 2017). Öztürk (2018) 

çalışmasında öğretmenlerin etik dışı davranışları bildirmesine rağmen yöneticilerin pasif kaldığını 

belirtmiştir. Özel okullarda bilgi uçurmama nedenleri incelendiğinde, işsiz kalma kaygısının öne 

çıktığı, bu durumun analiz edilmesinin başka bir çalışmanın konusu olmakla birlikte, ‘sessiz kalmayı’ 

artırdığı söylenebilir.  
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Sonuçlar  

1. Bilgi uçurma davranışını gerektirecek etik dışı uygulamalar olarak kayırmacılık, usulsüz 

işler/yolsuzluk, fazla çalıştırma, öğrencilerle ilgili olumsuz davranışlar, okul paydaşları 

arasındaki, öğrencilerle özel yakın ilişki, öğretmenlikle bağdaşmayan davranışlar öne 

çıkmıştır. 

2. Bilgi uçurma davranışının haksız uygulamaların önüne geçmek, haklıya cesaret vermek, 

haksızı cezalandırmak ve kurumsal işleyişte şeffaflığı artırmada yararlı olacağı görüşü yaygın 

olmakla birlikte, bilgi uçurma konusunda öğretmen ve yöneticilerin kaygıları yüksektir. 

3. Bilgi uçurma davranışı daha çok kurum içi ortam ve araçlarla gerçekleşmekte, nadir de olsa 

kurum dışı BİMER, CİMER gibi ortamlara başvurulmaktadır. 

4. Bilgi uçurma davranışının algılanma biçimi (ispiyoncu, hain), davranışa başvurmayı 

etkilemektedir. Bilgi uçurmanın yeteri kadar işlevsel olmayacağı, kişisel olarak zarar 

görüleceği algısı yaygındır. 

5. Bilgi uçurma davranışı, bir çeşit informal denetim mekanizmasıdır. Formal bilgilenme 

kanallarının tamamlayıcısıdır. Örgütsel işleyişte kurum ve kuralların işletilmesi durumunda 

bilgi uçurma davranışına daha az gereksinim duyulacağı görüşü yaygındır. İhtiyaç duymayı 

azaltacak düzenlemelerle oranlar azaltılabilse de tümüyle yok edilebileceği söylenemez.  

 

Öneriler 

Bu çalışmadan elde edilen sonuçlara dayanılarak şu önerilerde bulunulabilir: 

1. Eğitim kurumlarında bilgi uçurma kavramının gerekliliği ve işlevi konularında paydaşlara 

bilgilendirme yapılmalıdır. Bu bilgilendirme şunları içerebilir:  

▪ Hangi konuların bu kapsamda ele alınacağı. 

▪ Kimlere başvurulabileceği. 

▪ Konu ile ilgili araştırmaların, kavramsal çerçevenin, kültürel normlardan 

kaynaklı sorunların, yaşanmış örneklerin, uygulamaların sonuçlarının 

tanıtılması ve tartışılması. 

2. Okullarda bilgi uçurma sayısının ve niteliğinin artması için okul yöneticilerinin okullarda 

etkili iletişimi sağlayabilecekleri şikâyet ve öneri mekanizmaları, paydaşların da yer alacağı, 

komisyonlar şeklinde oluşturulabilir. 

3. Araştırmacılara öneriler: 

• Bu çalışma diğer okul düzeylerinde (ilkokul, ortaokul) ve devlet okullarında 

da uygulanabilir. 

• Çalışma grubuna veli ve öğrenciler dahil edilebilir.  

• Okullarda hangi uygulamaların bilgi uçurma davranışını etkilediği 

araştırılabilir. 

• Kültürel normların bilgi uçurma davranışını nasıl etkilediği araştırılabilir. 

• Bilgi uçurma davranışı ile ilgili ilişkisel tarama modelinde nicel çalışmalar 

yapılabilir. Örneğin kullanılan baskın güç türü, liderlik tarzı, mesleki 

sosyalleşme gibi değişkenlerin bilgi uçurma davranışı ile ilişkisi araştırılabilir.  

• Bilgi uçurma davranışını anlamada kuram odaklı analizler yapılabilir. Örneğin 

Kaos, Alan, Sapma Kuramları ve Johari Penceresi Modeli temelinde sorun 

analiz edilebilir. 
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ÖZET 

Sayıları anlamak, sayıların ifade ettiği değerleri kavramak, sayılar arasında ilişkiler kurmak ve işlem 

özelliklerinden yararlanmak esnek ve akıcı hesaplamalar yapabilmek açısından matematik eğitiminde 

önemli bir yere sahiptir. Öğrencilerin bu çalışmaları yapabilmesi için sayılara karşı geliştirdiği algıya 

sayı duyusu (hissi) denilmektedir. Sayı duyusu, sayıların anlamını kavrama, sayıları 

ayrıştırma/birleştirme, sayı büyüklüğü algısına sahip olma, kıyaslama (referans) noktası geliştirebilme, 

esnek hesaplama yapabilme gibi sayı ve işlemler arası ilişkileri kullanmayı gerektiren birtakım 

becerileri içermektedir. Bu becerileri geliştirmek için öğretim sürecinde kullanılabilecek önemli 

araçlardan birisi de ders kitaplarıdır. Özellikle ilkokuldan ortaokula geçiş sürecini kapsayan beşinci 

sınıfta öğrencilerin daha büyük sayılarla ve sayıların farklı temsilleriyle karşılaşmaya başlamasıyla 

birlikte sayı duyusu performansını geliştirmeye yönelik bir içeriğe matematik ders kitaplarında ne 

kadar ve nasıl yer verildiği sorusu önem kazanmaktadır. Bu araştırmada ortaokul 5. sınıf matematik 

ders kitabında “Sayılar ve İşlemler” öğrenme alanını kapsayan ünite içeriklerinin sayı duyusu ve 

bileşenlerine yer verilmesi durumu açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın veri kaynağını 

Milli Eğitim Bakanlığı [MEB] Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan ve 2022-2023 

eğitim-öğretim yılında araştırmacının görev yaptığı il dahil olmak üzere belli bölgelerde okutulan 

Özgün Yayınlarına ait ortaokul 5. sınıf matematik ders kitabı oluşturmaktadır. Araştırmada doküman 

incelemesi yöntemi kullanılmış olup “Sayılar ve İşlemler” öğrenme alanını kapsayan ünitelerin 

içeriklerinde konu anlatımı, etkinlik/örnek ve ölçme-değerlendirme sorularının sayı duyusu bileşenleri 

açısından analizi gerçekleştirilmektedir. Elde edilen verilerin önceden belirlenmiş temalar 

çerçevesinde özetlenmesi ve yorumlanması söz konusu olduğundan betimsel analiz tekniği 

kullanılmıştır. Buna göre, “sayı büyüklüğüne yönelik kavrayış, kıyaslama noktasından yararlanma ve 

hesaplamada esneklik” olmak üzere üç sayı duyusu bileşenine ilgili ders kitabında ne kadar ve nasıl 

yer verildiği incelenmektedir. Analizler sonucunda ortaokul 5. sınıf matematik ders kitabının “Sayılar 

ve İşlemler” öğrenme alanını kapsayan ünitelerinde konu anlatımı, etkinlik/örnek ve ölçme-

değerlendirme bölümlerinde sayı duyusu bileşenlerine yer verilme oranları sunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: ortaokul matematik ders kitabı, sayı duyusu, sayı duyusu bileşenleri, ders kitabı 

inceleme.   
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ABSTRACT 

Understanding numbers, grasping the values that numbers represent, establishing relationships 

between numbers and making use of the features of the mathematical operations have an important 

place in mathematics education in terms of making flexible and fluent calculations. The number sense 

makes it possible for students to achieve these and similar activities.  The number sense is a 

combination of some certain skills that require using relations between numbers and operations such 

as understanding the meaning of numbers, separating or combining numbers, having a perception 

about the number size, developing benchmarks, and making flexible calculations. One of the tools 

which should be used to improve such skills is the textbooks. Particularly in the fifth grade, which is a 

transition period from primary school education to secondary school education, the question of how 

much of the content in the mathematics textbooks are suitable to improve the number sense 

performance of the students becomes important in that the students begin to encounter larger numbers 

and different representations of numbers. In this study, it is aimed to examine the contents of the unit 

covering the learning area of "Numbers and Operations" in the 5th grade mathematics textbook in 

terms of the number sense and its components. The sample analyzed in the study is the fifth grade 

mathematics textbook which has been used in the public schools during the school year of 2022-2023. 

It was approved as a textbook by the Ministry of National Education’s Board of Education. Its 

publisher is Özgün publications. It was analyzed using the document analysis. The content of the unit 

on numbers and operations has been examined in terms of the presentation of the topics, activities and 

examples and measurement and evaluation items in relation to the number sense. The descriptive 

analysis technique was used due to the fact that the data obtained would be interpreted within the 

framework of the predetermined themes. Therefore, the analysis would present the findings on how 

much of the three number sense components are included in the textbook, namely understanding of 

number size, benefiting from the point of comparison and flexibility in calculation. When the analysis 

process is completed, the ratio of the number sense components covered in the secondary school 5th 

grade mathematics textbook is presented. 

Keywords: secondary school mathematics textbooks, number sense, components of number sense, 

textbook analysis 

 

GİRİŞ  

Sayı hissi, en basit biçimiyle “sayılar ve sayıların ilişkisi hakkında iyi bir sezgi” (Howden, 1989) 

olarak tanımlanmıştır. Reys ve arkadaşları (1999) çalışmalarında sayı duyusunu; kişinin sayıları 

anlama, sayılarla esnek bir şekilde işlem yapma, matematiksel muhakemede bulunma ve etkili 

stratejiler üretebilme becerisi olarak tanımlamışlardır. Somut öğrenme döneminde, temel olarak 

öğretilen konular öğrencide sayı duyusunun gelişiminin de temelini oluşturmaktadır. Soyut öğrenme 

dönemine geçilen ortaokul matematik öğretiminde ise sayılar arasındaki soyut ve temsili ilişkileri 

algılamak açısından sayı duyusu önem kazanmaktadır. Yang (1995) tarafından sayı duyusu şu 

bileşenler çerçevesinde tanımlanmıştır:  

1- Sayıların Anlamlarının Anlaşılması  

2- Sayıları Ayrıştırma ve Yeniden Birleştirme  

3- Sayı Büyüklükleri  

4- Kıyaslama (Referans) Noktası Kullanımı  

5- İşlemlerin Sayılar Üzerindeki Göreli Etkilerini Anlama  

6- Sayı ve İşlem Bilgisini Hesaplama Durumlarında Kullanmadaki Esneklik 

Öğrencilerin sayı duyusu gelişimini desteklemek için yapılacak uygulamalardan birisi de ders 

kitaplarında uygun içeriklere yer vermektir. Öğrencilerin daha kolay kalıcı öğrenmeler oluşturabilmesi 

adına, ders kitaplarının sayı duyusu bileşenleri bakımından zengin yapıda olması gerekmektedir. Bu 

nedenle öğrencilerin birebir etkileşime geçtiği, temel kaynak olan ders kitaplarının içerik yönünden 

yeterliliğinin incelenmesi önemlidir. Ders kitapları oluşturulurken öğretim programları ile paralel bir 
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içerik takip etmelidir. Bu kapsamda literatürde öğretim programlarını sayı duyusu bileşenleri 

yönünden inceleyen farklı çalışmalar bulunmaktadır. Harç (2010) yüksek lisans tezinde; Amerika, 

İngiltere, Türkiye ve New Jersey’de kullanılan 1-6. sınıf matematik öğretim programlarının sayı 

duyusu bileşenlerine göre incelemesini yapmıştır. Ülkelerin matematik öğretim programlarında, sayı 

duyusu kavramına doğrudan rastlanmasa da, sayı duyusunun bileşenlerine yönelik kavramlar 

bulunduğu Harç (2010)’ın çalışmasında görülmektedir. Karabey ve arkadaşları  (2019) 2009-2013-

2017 yıllarına ait matematik öğretim programlarının sayılar alt öğrenme alanında yer alan kazanımları, 

Yang’ ın (1995) belirlediği altı bileşene göre incelemişlerdir. Sayı duyusu, kavram olarak 2009, 2013 

ve 2017 matematik öğretim programlarında yer almamasına rağmen, sayı duyusu ile ilişkili olduğu 

düşünülen tahmin etme, zihinden işlem yapma, strateji kurma gibi becerilerin öğretim programlarında 

yer aldığı görülmüştür. 

Bu çalışmada; ortaokul 5. sınıf matematik ders kitabının “Sayılar ve İşlemler” öğrenme alanını 

kapsayan ünite içeriklerinin sayı duyusu ve bileşenleri açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Mevcut 

müfredatın matematik alanında öğrencilere bilgi aktarma ve beceri geliştirme yöntemlerini belirlemek 

için, ders kitabı içeriklerinin sayı duyusu yönüyle incelemesi gereklidir. Bu amaçla gerçekleştirilen 

çalışmada incelenen ders kitabı içeriğinin sayı duyusu bileşenlerini karşılama yönünden yeterliliği 

araştırılarak bu alanda yetkin ve eksik yönleri belirlenmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 

ortaokul 5. sınıf matematik ders kitabının sayı duyusu bileşenlerini nasıl aktardığı değerlendirilerek, 

ders kitaplarının yeterliliğinin arttırılması yönünde tespitlerde bulunulmuştur.  Bu tespitlerin yeni ders 

kitaplarının oluşturulması aşamasında içerik geliştiricilere bir yol haritası çizmesi açısından önemli 

olduğu düşünülmektedir.  

  

YÖNTEM  

Nitel araştırma yaklaşımına dayalı olarak gerçekleştirilen bu araştırmada doküman incelemesi yöntemi 

kullanılmış olup “Sayılar ve İşlemler” öğrenme alanını kapsayan ünite içeriklerinin konu anlatımı, 

etkinlik/örnek ve ölçme-değerlendirme boyutlarında sayı duyusu bileşenleri açısından analizi 

gerçekleştirilmektedir. Araştırmanın veri kaynağını, 2022-2023 eğitim öğretim yılında MEB Talim 

Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan ve araştırmacının görev yaptığı Isparta ilindeki 

ortaokullara da dağıtımı yapılmak üzere gönderilen, Özgün Yayınları’na ait 5. sınıf matematik ders 

kitabı oluşturmaktadır. Elde edilen verilerin önceden belirlenmiş temalar çerçevesinde özetlenmesi ve 

yorumlanması söz konusu olduğundan betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Can ve Yetkin Özdemir 

(2020) tarafından gerçekleştirilen çalışmada belirlenen “sayı büyüklüğüne yönelik kavrayış, kıyaslama 

noktasından yararlanma ve hesaplamada esneklik” olmak üzere üç sayı duyusu bileşenine ilgili ders 

kitabında ne kadar ve nasıl yer verildiği incelenmiştir. Bu bileşenler araştırmacılar tarafından 

geliştirilen sayı duyusu ölçme aracının geçerlik-güvenirlik çalışmasında yapılan faktör analizi sonucu 

Yang (1995) tarafından ortaya atılan altı bileşenin üç boyutta toplanması ile ortaya çıkmıştır. Analiz 

süreci tamamlanmış daha sonra, ortaokul 5. sınıf matematik ders kitabının “Sayılar ve İşlemler” 

öğrenme alanını kapsayan ünitelerin konu anlatımı, etkinlik/örnek ve ölçme-değerlendirme 

bölümlerinde sayı duyusu bileşenlerine yer verilme oranları sunulmuştur. Ders kitabı incelemesi Tablo 

1’de yer alan üç sayı duyusu bileşeni ve alt bileşenleri dikkate alınarak yapılmıştır. Bulguların 

sunumunda yer alan grafiklerdeki kodlamalar Tablo 1’den yola çıkılarak yapılmıştır. Örneğin 1D 

şeklindeki kod ilgili içeriğin sayı büyüklüğü bileşeninden sıralama alt bileşenine ait olduğunu 

göstermektedir. 1AB şeklinde ifade edilen kod ilgili içerikte birinci bileşen olan sayı büyüklüğünün 

hem büyüklük algısı hem de kavrama alt bileşenlerine yönelik olduğunu göstermektedir. 1AB+3B 

şeklinde ifade edilen kodlar ise ilgili içerikte aynı zamanda hesaplamada esneklik bileşeninin işlem 

anlamı alt boyutuna yer verildiğini göstermektedir.  

 

 

 

 

 



6th INTERNATIONAL EDUCATION AND INNOVATIVE SCIENCES CONGRESS 

(November 24-25, 2022 / Burdur Mehmet Akif Ersoy University 

1656 
 

Tablo 1. Sayı duyusu bileşenleri ve kodları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bileşenler 

 

                  Sayı Duyusu Bileşenleri ve Kodları 

 

Sayı Büyüklüğü 

A Büyüklük algısı 

B Kavrama  

C Karşılaştırma 

D Sıralama 

Referans Noktası  Referans alma 

 

 

 

 

 

Hesaplamada 

Esneklik 

A     Sayı anlamı 

B İşlem anlamı 

C Sayı ayrıştırma, birleştirme 

D Sayı ve işlemlerin özellikleri 

E Sayılara dair eşdeğer temsiller 

F Hesaplama kolaylığı için uygun gösterim 

biçimini seçme 

G Tahmin 

H Zihinden hesaplama stratejisi 

I Sayı ve işlem değişimlerinin sonuç 

üzerindeki etkisini fark etme 

İ Cevabın uygunluğuna karar verme 
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BULGULAR  

5. sınıf matematik ders kitabının “Doğal Sayılar ve Doğal Sayılarla İşlemler” isimli birinci ünitesi 

incelenmiş ve analiz sonuçları Şekil 1’de sunulmuştur. Grafikte yer alan renkler kitabın “hazırlanalım, 

öğrenelim, bilgi kutusu, etkinlik yapalım ve öğrendiklerimizi uygulayalım” bölümlerinde sayı duyusu 

bileşenlerinin dağılımını göstermektedir. 

 

 

Şekil 1. Doğal sayılar ve doğal sayılarla işlemler ünite içeriğinin sayı duyusu bileşenlerine göre 

dağılımı 

 

Şekil 1’e göre birinci ünitede hesaplamada esneklik bileşeninin ve alt bileşenlerinin ön plana çıktığı 

görülmektedir. Doğal sayıların öğretilmesi ve doğal sayılarla işlemlerde 3B bileşeni 43 adet, 3G 

bileşeni 41 adet, 3H bileşeni 35 adet ve 3İ bileşeni 32 adet kullanılmıştır. 2. bileşen 21 adet 

kullanılırken, 1. bileşenin 1A alt bileşeni 19 adet ve 1C bileşeni de 20 adet kullanılmıştır. Grafiğe göre 

özellikle hesaplamada esneklik bileşenine yoğun olarak yer verilmiştir. Hesaplamada esneklik bileşeni 

genellikle ünitenin öğrenelim ve öğrendiklerimizi uygulayalım bölümlerinde ön plana çıkmaktadır. 

Ünite bölümler açısından incelendiğinde, hazırlanalım bölümü hemen hemen tüm bileşenler 

kullanılarak oluşturulmuştur, ancak 3F bileşeni hiç kullanılmamıştır. Öğrenelim bölümünde ise en çok 

kullanılan bileşenler 3B, 3G ve 3H bileşenleridir. Konu öğretiminde işlem anlamının verilmesi ve 

zihinden hesaplama, tahmin gibi stratejilerin kullanılması hedeflenmiştir. Öğrenelim bölümü en geniş 

bölüm olduğundan neredeyse tüm bileşenlere yer verilmiştir. Ancak 1C, 3E ve 3F bileşenleri 

diğerlerine oranla çok az düzeyde kullanılmıştır. Bilgi kutusu bölümünde 1A, 3A, 3D ve 3I bileşenleri 

ön plana çıkmaktadır. Yalnız diğer bileşenlerin hiç kullanılmaması sınırlayıcı bir çerçeve çizmektedir. 

Etkinlik yapalım bölümüne baktığımızda, en çok 3İ bileşeninin kullanıldığı görülmektedir. Bu 

bölümde, etkinlik türü ne olursa olsun etkinliğin sonunda öğrenciden bulunacak cevabın uygunluğuna 

karar verme eylemi beklenmektedir. Uygulama yapan öğrenci cevabı bulur ve doğruluğuna karar verir. 

Bunun dışında diğer bileşenler de az miktarda kullanılmış fakat 1A, 1B, 1D, 3A ve 3F bileşenleri hiç 

kullanılmamıştır. Öğrendiklerimizi uygulayalım bölümünde tüm bileşenler kullanılmıştır. En çok 

kullanılan bileşenler 3. bileşenin alt bileşenleri olan 3G, 3B, 3A, 3H ve 3D bileşenleridir. Bu bölüm 

alıştırma bölümü olduğundan soru örnekleri yönünden zengindir. En az kullanılan bileşenler ise 1D, 

3C, 3E ve 3I bileşenleridir. 3F bileşeni ise hiç kullanılmayan tek bileşendir.   
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5. sınıf matematik ders kitabının “Kesirler ve Kesirlerle İşlemler” isimli ikinci ünitesi incelenmiş ve 

analiz sonuçları Şekil 2’de sunulmuştur.  

 

 

Şekil 2. Kesirler ve kesirlerle işlemler ünite içeriğinin sayı duyusu bileşenlerine göre dağılımı 

 

Şekil 2’ye göre ikinci ünitede hesaplamada esneklik bileşeninin ve alt bileşenlerinin ön plana çıktığı 

görülmektedir. Kesir sayılarının öğretilmesi ve kesirlerle işlemlerde 3B bileşeni 33 adet, 3E bileşeni 

39 adet, 3F bileşeni 30 adet ve 3İ bileşeni 18 adet kullanılmıştır. 2. bileşen 2 adet kullanılırken, 1. 

bileşenin 1C alt bileşeni 29 adet ve 1D bileşeni de 17 adet kullanılmıştır. Grafiğe göre özellikle 

hesaplamada esneklik bileşenine yoğun olarak yer verilmiştir. Hesaplamada esneklik bileşeni 

genellikle ünitenin öğrenelim ve öğrendiklerimizi uygulayalım bölümlerinde ön plana çıkmaktadır. 

Ünite bölümler açısından incelendiğinde, hazırlanalım bölümü hemen hemen tüm bileşenler 

kullanılarak oluşturulmuştur, ancak 1B bileşeni hiç kullanılmamıştır. Öğrenelim bölümünde ise en çok 

kullanılan bileşenler 3B, 3E ve 3F bileşenleridir. Konu öğretiminde işlem anlamı bilgisinin 

geliştirilmesi, sayılara dair eşdeğer temsillerin öğretilmek istenmesi ve hesaplama kolaylığı için uygun 

gösterim biçimini seçmesi hedeflenmiştir. Öğrenelim bölümü en geniş bölüm olduğundan 

kullanılmayan bileşenler de mevcuttur. 1A, 1B, 3A, 3E ve 3H bileşenleri bu bölümde 

kullanılmamıştır. Bilgi kutusu bölümünde 1C, 3A, 3B, 3D ve 3F bileşenleri ön plana çıkmaktadır. 

Yalnız 1B, 2, 3E, 3F ve 3İ bileşenlerinin bu bölümde hiç kullanılmaması sınırlayıcı bir çerçeve 

çizmektedir. Etkinlik yapalım bölümüne baktığımızda, en çok 1D, 3E, 3F, 3I ve 3İ bileşeninin 

kullanıldığı görülmektedir. Bu bölümde, etkinlik türü ne olursa olsun etkinliğin sonunda öğrenciden 

bulunacak cevabın uygunluğuna karar verme eylemi beklenmektedir. Bunun dışında diğer bileşenler 

de az miktarda kullanılmış fakat 1B, 1C, 2, 3C, 3D ve 3G bileşenleri hiç kullanılmamıştır. 

Öğrendiklerimizi uygulayalım bölümünü bileşenler yönünden değerlendirirsek, bu bölümde hemen 

hemen tüm bileşenler kullanılmıştır. En çok kullanılan bileşenler 3. bileşenin alt bileşenleri olan 3B, 

3E, 3F ve 3İ bileşenleridir. 3Eİ alt bileşeni de karma bir alt bileşen olarak seçilmektedir. 1B, 3A ve 3H 

ise hiç kullanılmayan bileşenlerdir.  

5. sınıf matematik ders kitabının “Ondalık Gösterim ve Yüzdeler” isimli üçüncü ünitesi incelenmiş ve 

analiz sonuçları Şekil 3’te sunulmuştur.  
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Şekil 3. Ondalık gösterim ve yüzdeler ünite içeriğinin sayı duyusu bileşenlerine göre dağılımı 

 

Şekil 3’e göre üçüncü ünitede hesaplamada esneklik bileşeninin ve alt bileşenlerinin ön plana çıktığı 

görülmektedir. 1. bileşen ve 3. bileşenin bazı alt bileşenleri ön plana çıkmaktadır. Doğal sayıların 

öğretilmesi ve doğal sayılarla işlemlerde 1A bileşeni 15 adet, 1C bileşeni 27 adet, 3A bileşeni 19 adet, 

3B bileşeni 23 adet, 3E bileşeni 53 adet, 3F bileşeni 52 adet ve 3İ bileşeni 14 adet kullanılmıştır. 2. 

bileşen 4 adet kullanılmış, grafiğe göre özellikle hesaplamada esneklik bileşenine yoğun olarak yer 

verilmiştir. Hesaplamada esneklik bileşeni genellikle ünitenin öğrenelim ve öğrendiklerimizi 

uygulayalım bölümlerinde ön plana çıkmaktadır. Ünite bölümler açısından incelendiğinde, 

hazırlanalım bölümü bu ünitede, diğer 3 üniteye oranla daha az bileşen içermektedir. Hazırlanalım 

bölümünde 1B, 1D, 2, 3B, 3C, 3D, 3H, 3I ve 3İ bileşenleri kullanılmamıştır. Ayrıca 3. bileşenin ortak 

alt bileşenleri yönünden de diğer bölümlere oranla bir yetersizlik görülmektedir. Sadece 3E ve 3F 

ortak bileşeninde kullanım miktarı yeterlidir. Öğrenelim bölümünde ise en çok kullanılan bileşenler 

1C, 3B, 3E ve 3F bileşenleridir. Konu öğretiminde işlem anlamının verilmesi ve zihinden hesaplama, 

tahmin gibi stratejilerin kullanılması hedeflenmiştir. Öğrenelim bölümü en geniş bölüm olduğundan 

kullanılmayan bileşenler de mevcuttur. 1B ve 3G bileşenleri bu bölümde kullanılmamıştır. Bilgi 

kutusu bölümünde 1A, 1C ve 3A bileşenleri ön plana çıkmaktadır. 1B, 2, 3D, 3G, 3H, 3I ve 3İ 

bileşenlerinin bu bölümde hiç kullanılmaması sınırlayıcı bir çerçeve çizmektedir. Etkinlik yapalım 

bölümüne baktığımızda, en çok 3B, 3E, 3F ve 3İ bileşeninin kullanıldığı görülmektedir. Bu bölümde, 

etkinlik türü ne olursa olsun etkinliğin sonunda öğrenciden bulunacak cevabın uygunluğuna karar 

verme eylemi beklenmektedir. Uygulama yapan öğrenci cevabı bulur ve doğruluğuna karar verir. 

Bunun dışında diğer bileşenler de az miktarda kullanılmış fakat 1A, 1B, 3G ve 3I bileşenleri hiç 

kullanılmamıştır. Öğrendiklerimizi uygulayalım bölümünde tüm bileşenler kullanılmıştır. En çok 

kullanılan bileşenler 3. bileşenin alt bileşenleri olan 3E, 3F, 3I ve 3İ bileşenleridir. 1A ve 1C alt 

bileşenleri de birçok örnekte yer alan bileşen olarak seçilmektedir. Bu bölüm alıştırma bölümü 

olduğundan soru örnekleri yönünden zengindir. En az kullanılan bileşenler ise 1D, 3C, 3E ve 3I 

bileşenleridir.  

 

SONUÇ 

Araştırma sonucunda 5. sınıf Özgün yayınları matematik ders kitabının “Sayılar ve İşlemler” öğrenme 

alanını içeren ünitelerinin üç sayı duyusu bileşeni ve alt bileşenleri yönünden dağılımı tespit edilmiştir. 
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Ayrıca bileşenlerin kitabın “hazırlanalım, öğrenelim, bilgi kutusu, etkinlik yapalım ve 

öğrendiklerimizi uygulayalım” bölümleri açısından dağılımları da incelenmiştir. Elde edilen veriler 

sonucunda ünitelerde en çok hesaplamada esneklik, en az ise referans noktasından yararlanma 

bileşenlerine yer verildiği görülmektedir. Bileşenlerin ünite bölümleri arasında dağılımına 

bakıldığında en çok öğrendiklerimizi uygulayalım ve öğrenelim bölümleri bileşenler açısından 

zenginlik göstermektedir. Bu sonuçların yanı sıra üniteler içerisinde de farklı dağılımlar mevcuttur. 

Örneğin; Doğal Sayılar ve Doğal Sayılarla İşlemler ünitesinde hesaplamada esneklik bileşeni ağırlıklı 

olarak kullanılmış olup diğer ünitelerden farklı olarak sayı büyüklüğü ve hesaplamada esneklik 

bileşenlerinin bir arada yer verildiği içeriklere de rastlanmıştır. Kesirler ve Kesirlerle İşlemler 

ünitesinde sayı büyüklüğü bileşeninin sayı büyüklüğünü kavrama alt bileşenine hiç yer verilmemiştir. 

Ondalık Gösterim ve Yüzdeler ünitesinde sayılara dair temsiller ve hesaplama kolaylığı için uygun 

gösterim biçimini seçme alt bileşenlerinin diğer bileşenlere oranla daha fazla kullanılması dikkat 

çeken bir diğer sonuçtur. Bu sonucun ondalık gösterim ve yüzdeler konusunda öğrencilerin daha önce 

öğrendikleri kesir gösterimleriyle ilişkilendirmeye gidilmesi sebebiyle ortaya çıktığı düşünülmekte 

olup öğrencilerin bu konudaki kavrayışlarını destekleme açısından olumlu bir özelliktir.  Diğer sınıf 

düzeylerinde sayı duyusu ve bileşenlerine yer verilme durumunun incelenerek sınıf düzeyleri arasında 

karşılaştırmaya gidilmesinin önemli olduğu düşünülmektedir. Özellikle matematik dersi öğretim 

programlarını sayı duyusu ve bileşenleri açısından inceleme çalışmalarında (örneğin Karabey vd., 

2019) sınıf seviyesi arttıkça sayı duyusu ve bileşenlerini kapsayan kazanımların azaldığı sonucuna 

ulaşılmıştır. Bu durumun ders kitaplarına yansımalarının nasıl olduğunun tespit edilmesi ve 5-8. sınıf 

ders kitabı içeriklerini bu açıdan karşılaştırılması önerilmektedir. 
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Giriş 

Matematiğin gelişimi insanlık tarihiyle paralellik gösteren köklü bir geçmişe sahiptir (Nasibov ve 

Kaçar, 2005). Matematik, tarih sahnesine adım atışından günümüze kadar pek çok kültür ve 

medeniyetin ev sahipliğiyle gelişerek hayatımızın her anında kullandığımız ve kendine özgü dili olan 

bir bilim dalı haline gelmiştir. Matematik halen daha büyümeye ve gelişmeye devam eden, yapım 

aşamasında olan bir bilim dalıdır (Gulikers ve Blom, 2001). Hayatımızda önemli yere sahip olan 

matematiğe yönelik öğrenciler tarafından geliştirilmiş pek çok olumsuz yargı bulunmaktadır. 

Öğrenciler matematiği yapılamaz, cansız, soyut, zor, anlamsız, sadece sayı ve sembollerden oluşan, 

öğrencileri ezber yapmaya sürükleyen bir disiplin olarak görmektedirler (Boz, 2008; Dursun ve Dede, 

2004; İncikabı, Kepceoğlu ve Küçükoğlu, 2019). Bu hususta matematik tarihi öğrencilerin matematiğe 

karşı geliştirdikleri olumsuz tutum ve inanışların önüne geçilmesinde önemlidir. Öğrencilerin 

matematiğin insan ihtiyaçları neticesinde ortaya çıktığını, ünlü matematikçilerin bile bazen 

zorlandığını, hata yaptıklarını görerek matematikte zorlananın sadece kendilerinin olmadığını ve 

matematik korkusunun gereksiz bir durum olduğunu anlamalarına, matematik tarihinin katkı yapacağı 

düşünülmektedir. Descartes’in negatif sayıları yanlış olarak değerlendirip kullanımını engellemeye 

çalışması, Gauss’ un hesaplamalarda sonsuzu kullanma korkusu, Pisagor’un irrasyonel sayıların 

varlığını reddetmesi, Hypatia’ nın kadınların matematikle uğraşmasının hoş karşılanmadığı dönemde 

yaşadığı çevre baskısına rağmen matematiği bırakmaması, Sophie Germain’ın matematiği kendi çaba 

ve çalışmasıyla çözmesi, Hamilton’un karmaşık sayıları icat ettiğinde mantığa aykırı şeyler üzerine 

çalıştığını düşünmesi gibi örnekler öğrencilere büyük adamların günümüzde açık bir şekilde iyi bilinen 

konularında zorlandıklarını da gösterecektir (NCTM, 1998).  

 Tarihi matematik ile birleştirmek yeni bir düşünce değildir (Clark, Kjeldsen, Schorcht, 

Tzanakis, ve Wang, 2016). Matematik tarihinin matematik eğitiminde kullanılma fikri 19. yüzyılın 

ortalarından itibaren birçok matematikçi ve tarihçi tarafından desteklenmiştir (Furinghetti, 2004). 

Yapılan araştırmalarda, matematik tarihinin öğretimlerde kullanımının pek çok olumlu yönüne vurgu 

yapılmıştır.  Örneğin, matematik tarihi kullanmanın öğrencilerde motivasyonu artırma, konuyla ilgili 

kaygıyı azaltma, matematiğe karşı olumlu tutum geliştirme, matematiksel kavramları daha iyi anlama 

ve geliştirme, matematiğe yönelik algıları değiştirme gibi etkilerinin olduğu ifade edilmiştir 

(Albayrak,2011; Alpaslan, 2011; Jankvist, 2009b; Tözluyurt, 2008; Tzanakis ve Arcavi, 2000). Bu 

araştırmalarda, öğretimlerde tarihsel bilgiye sadece değinilmesinden ziyade, tarihsel içeriğin bir 

öğretim materyali olarak kullanılması gerekliliğine vurgu yapılmıştır. Bu noktada, matematik tarihinin 

öğretime entegrasyonunda karşılaşılan bazı olumsuz noktalar ortaya çıkmaktadır. Bir öğretim aracı 

olarak kullanılan matematik ders kitapları incelendiğinde, matematik tarihinin öğrencilere küçük tarih 

parçaları ve salt bilgiler olarak sunulduğu ve bu bilgilerin sadece öğrencileri motive etme amacıyla 

kullanıldığı belirlenmiştir (Erdoğan, Eşmen ve Fındık, 2015; Mersin ve Durmuş, 2018). Karşılaşılan 

zorluklardan bir diğeri de öğretmenlerle yapılan araştırmalarda ortaya çıkmaktadır. Yapılan bir 

araştırmada öğretmenlerin matematik tarihini çeşitli nedenlerle derslerine entegre etmek 

istemediklerini ve ders saati içerisinde matematik tarihini nasıl etkin bir şekilde kullanacaklarını 

bilmeyerek genellikle kullanmamayı tercih ettiklerini göstermektedir (Yıldız & Baki, 2016). Yıldız ve 
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Baki’de (2016) yaptıkları araştırmada matematik tarihinin derslerde kullanımını etkileyen faktörlere 

yönelik öğretmen görüşlerini incelemiş ve araştırmanın sonunda matematik tarihinin kullanıldığı 

tanıtım kılavuzlarının ve öğretim materyallerinin faydalı olacağına yönelik öneride bulunmuştur. Bu 

önem ve öneriden hareketle, bu araştırmada matematik tarihinin hikayeleştirilmesiyle elde edilen 

öğretim araçlarının, çarpma stratejilerinin öğretiminde kullanılmasına yönelik öğretmen görüşlerinin 

incelenmesi amaçlanmıştır. 

Yöntem 

Araştırma, ortaokul matematik öğretmenlerinin matematik tarihinin hikâyeleştirilmesiyle elde edilen 

öğretim araçlarına ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu amaç doğrultusunda 

öncelikle öğretmenlere matematik tarihinin derslerde kullanımına, etkinliklerden beklentilerine ve 

çarpma öğretiminde kullandıkları yollara ilişkin sorular yöneltilmiş. Ardından araştırma kapsamında 

geliştirilen hikayeler öğretmenlere sunulmuş ve bu etkinliklerin uygulanabilirliğine yönelik görüş 

belirtmeleri istenmiştir. Araştırmada açık uçlu görüşme formları kullanıldığından ve öğretmenlerin var 

olan bir duruma yönelik görüşlerini açıklamaları istendiğinden, araştırma kapsamında nitel betimsel 

tarama modeli kullanılmıştır. 

Çalışma Grubu 

 Araştırmanın çalışma grubunu, farklı ortaokullarda görev yapmakta olan 8 matematik 

öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışma grubunu oluşturan öğretmenlerin demografik özelliklerine ilişkin 

bilgiler Tablo 1’de sunulmuştur. 

Tablo 1. Öğretmenlerin demografik özellikleri 

Katılımcılar K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 

Cinsiyet Kadın Kadın Erkek Kadın Kadın Erkek Erkek Erkek 

Hizmet Yılı 16 10 21 2 14 6 ay 1 8 ay 

Derse Girilen Sınıf 

Düzeyi 

7-8 5-6-7-8 5-6 5-6-7-8 5 5-6-7 5-6 5-6 

Derslerde MT’nin 

kullanımına yönelik 

eğitim alma durumu 

Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Evet Evet 

Derslerde MTH’nin 

kullanımına yönelik 

eğitim alma durumu 

Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Evet 

MT: Matematik Tarihi, MTH: Matematik Tarihi Hikayeleri 

 

Tablo 1’e göre, katılımcıların 4’ü erkek 4’ü kadın öğretmendir. Öğretmenlerin meslekteki hizmet yılı 

6 ay ile 21 yıl arasında değişmektedir. Öğretmenlerin genel olarak tüm sınıf düzeylerine girdiği ve 

öğretmenlerin 6’sının herhangi bir matematik tarihi eğitimi almadığı sadece 2 öğretmenin matematik 

tarihi eğitimi aldığı görülmektedir. Matematik tarihi eğitimi alan 2 öğretmen yenilenmiş ilköğretim 

matematik öğretmenliği lisans programında yer alan matematik tarihi dersinde aldıklarını 

belirtmişlerdir. Bu öğretmenlerden de sadece 1’inin matematik tarihi hikayelerinin öğretimde 

kullanımına yönelik bir eğitim aldığı söylenebilir. 

Veri Toplama Aracı 

 Bu çalışmada verilerin toplanması amacıyla iki görüşme formu hazırlanmıştır. Bu formlardan 

ilki “Matematik Tarihi Öğretmen Görüşme Formu” dur. Bu form öğretmenlerin matematik tarihi 
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bilgisi ve matematik tarihinin öğretimde kullanılmasına yönelik görüşlerini saptamak için 

uygulanmıştır. Diğer form ise “Matematik Tarihi Hikâye Etkinlikleri Öğretmen Görüşme Formu” dur. 

Bu form ile öğretmenlerin geliştirilen öğretim araçlarının sınıfta kullanılmasına ve etkililiğine yönelik 

görüşlerini almak amacıyla uygulanmıştır. Çalışmaya katılım gönüllülük esasına dayanmıştır. Veri 

toplama aracına öğretmenlerin isimlerini veya kimliklerini ortaya çıkarabilecek herhangi bir bilgi 

yazmaları istenmemiştir. Ayrıca çarpma stratejilerinin öğretiminde kullanılmasına yönelik beş adet 

matematik tarihi hikayesi ve her bir hikâyeye ait çalışma kağıtları geliştirilmiştir. Geliştirilen hikayeler 

ve hikayelerde öğretilen çarpma stratejileri Tablo 2’de sunulmuştur. 

Tablo 2. Öğretim Araçları 

 Çarpma Stratejisi Hikayeleri Kullanılan Çarpma Stratejisi 

1 Robot Key ve Antik Mısır Yolculuğu Mısır Çarpma Yöntemi 

2 Aaron’un Sihirli Dünyaya Yolculuğu: Kafes Yöntemi Kafes Çarpma Yöntemi 

3 Tao ve Arkadaşı Tantan Japon Çarpma Yöntemi 

4 Napier’in Çubukları J. Napier’in Çarpma Yöntemi 

5 Bir Alanlı Tatil Hikayesi Kareleştirerek Çarpma Yöntemi 

 

Araştırmanın Uygulama Süreci 

 Çalışmaya katılacak öğretmenlere ilk olarak “Matematik Tarihi Öğretmen Görüşme Formu” 

gönderilmiş bu formda yer alan soruları yanıtlamaları istenmiştir. Bu form doldurulduktan sonra 

öğretmenlere çarpma stratejilerinin öğretimde kullanılmasına yönelik geliştirilen hikayeler ve çalışma 

kağıtları gönderilmiştir. Öğretmenlerden bu öğretim araçlarını inceleyerek sınıflarında uygulamak 

üzere bir adet etkinliği seçmeleri ve bunu sınıflarında uygulamaları istenmiştir. İnceleme ve 

uygulamaların ardından öğretmenlere “Matematik Tarihi Hikâye Etkinlikleri Öğretmen Görüşme 

Formu” gönderilerek geliştirilen öğretim araçlarının sınıfta kullanılmasına ve etkililiğine yönelik 

görüşlerini ve önerilerini açıklamaları istenmiştir. 

Verilerin Analizi 

 Veri analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. İlk olarak öğretmenlerin “Matematik 

Tarihi Öğretmen Görüşme Formu” na verdikleri cevaplar incelenerek, matematik tarihine yönelik 

bakış açıları değerlendirilmiştir. Ardından “Matematik Tarihi Hikâye Etkinlikleri Öğretmen Görüşme 

Formu” incelenerek öğretmenlerin matematik tarihi hikayelerinin matematik derslerinde 

kullanılmasına ilişkin görüşleri değerlendirilmiştir. 

Bulgular 

 Bu bölümde araştırmanın amacına uygun olarak belirlenen bulgulara ve yorumlara yer 

verilmiştir. Öncelikle öğretmenlerin matematik tarihine yönelik görüşleri Tablo 3’te sunulmuştur. 

 

Tablo 3. Öğretmenlerin Matematik Tarihine yönelik görüşleri 

Katılımcılar K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 

Derslerde MT’yi kullanma 

durumu 

Evet Hayır Evet Hayır Evet Evet Hayır Evet 

Derslerde MT’yi kullanmaya Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet 
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istekli olma durumu 

Ders kitaplarında MT’ nin 

kullanımına yönelik istekli 

olma durumu 

Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet 

Derslerde MTH’ni kullanma 

durumu 

Hayır Hayır Evet Hayır Evet Hayır Hayır Evet 

Derslerde MTH’ni 

kullanmaya istekli olma 

durumu 

Evet Evet Evet Kısmen Evet Evet Evet Evet 

MTH’nden yararlanarak bir 

etkinlik geliştirme 

Hayır Hayır Evet Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır 

MT’den yararlanarak bir 

etkinlik geliştirme 

Hayır Hayır Evet Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır 

MT: Matematik Tarihi, MTH: Matematik Tarihi Hikayeleri 

 

Tablo 3’e göre, tüm matematik öğretmenlerinin derslerinde matematik tarihini kullanmaya istekli 

olduklarını ifade ettikleri ancak araştırmaya katılan öğretmenlerin sadece üçünün derslerinde 

matematik tarihini kullandığı görülmektedir. Öğretmenlerin matematik tarihi hikayelerinin ve 

etkinliklerinin öğretimde kullanılmasına yönelik bilgi ve tecrübelerinin yetersiz olduğu söylenebilir.  

 Matematik öğretmenlerine çarpma öğretiminde kullandıkları yöntemlere ilişkin bulgular Tablo 

4’te yer almaktadır. 

Tablo 4. Öğretmenlerin Çarpma Öğretimine ilişkin görüşleri 

Matematik derslerinizde 

çarpma öğretimini nasıl 

gerçekleştiriyorsunuz? 

Kısaca açıklar mısınız? 

Kodlar Katılımcılar N 

Tekrarlı Toplama K1, K3, K4, K6, K7, K8 5 

Çarpım Tablosu Ezberletme K2, K5, K6 3 

 

Tablo 4’ e göre 5 öğretmen çarpma öğretiminde “tekrarlı toplama” anlamına vurgu yaptıklarını ifade 

etmişlerdir. Öğretmenlerin açık uçlu soruya verdikleri cevaplardan bazı örnekler aşağıdaki 

sunulmuştur: 

“Tekrarlı toplamaya uygun problem cümleleri ile konuya giriş yaparım. Tekrarlı toplamadan, 

çarpma işlemine geçiş yaparım. Bazı durumlarda sayı doğrusu ve modellerden yararlanırım.” 

“Tekrarlı toplama olduğunu fark ettiriyorum.” 

“’Konuyu bilen ya da bilmeyen öğrenciye veya sınıfa göre değişiyor. Eğer konuyu bilmiyorlarsa 

ilk olarak tekrarlı toplama işlemlerinden başlayarak öğrencilere çarpma işleminin mantığını 

kavratmaya çalışıyorum bunun için eğer temin edebiliyorsam materyaller kullanıyorum bu 

sayede öğrencilerin kalıcılıkları artsın. Öğrencilere bu gibi durumların ardından onların birer 

algoritma çıkarmaları için farklı farklı örnekler vererek genel bir algoritma oluşturmalarını 

sınıfla paylaşmalarını istiyorum. Eğer öğrencilere 5. sınıf düzeyinde 3 ve daha yüksek 

basamaklı çarpma işlemlerini öğretiyorsam öğrencilerden ilk olarak basamak değerleri ile 1 ya 

da 2 basamaklı sayılarla çarpma işleminden başlıyorum ki ileride basamak kaydırma ve elde 
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olan sayıları diğer tarafa eklemesi adına onları yaptırdıktan sonra 3 ve yüksek basamaklı 

sayılara geçip onlarla ilgili çarpma işlemi yapıyorum.” 

Çarpma öğretiminde kalan 3 öğretmen ise çarpım tablosunun öğrenciler tarafından ezberletilmesine 

yönelik uygulamalar yaptıklarını ifade etmişlerdir. Öğretmenlerden biri çarpma öğretimindeki yolunu 

“Çarpım tablosunun pratiği yapılarak.” şeklinde ifade etmiştir.  

 Matematik öğretmenleri çarpma öğretiminde kullandıkları materyaller Tablo 5’te 

özetlenmiştir.  

Tablo 5. Öğretmenlerin Çarpma Öğretiminde kullandıkları materyallere ilişkin görüşleri 

Derslerinizde çarpma 

öğretiminde 

kullandığınız 

materyallerden kısaca 

bahseder misiniz? 

 

Kodlar Katılımcılar N 

Sayı Pulları, Onluk-Yüzlük 

Blokları, Çark …vs. Somut 

Materyaller 

K1, K4, K5, K6, K8 5 

İnteraktif Uygulamalar K3, K5 2 

Yok K2, K7 2 

 

Tablo 5 ‘e göre, araştırmaya katılan öğretmenlerin çarpma öğretiminde 4’ünün çarpma öğretiminde 

sayı pulları, bloklar ve çark gibi somut materyallerden; 1’inin web 2.0, dijital oyun, vs. gibi interaktif 

uygulamalardan; 1’inin hem somut materyallerden hem de interaktif uygulamalardan faydalandığı ve 

2’sinin ise herhangi bir materyalden faydalanmadığı görülmektedir. Öğretmenlerin materyallere 

yönelik soruya verdikleri cevaplardan bazı örnekler aşağıdaki verilmiştir: 

“Çarpma işlemini pekiştirirken hazırladığım çeşitli çarpma işlemleri bulunan çarpma 

çarklarını kullanıyorum. Çarpma işleminde kalan sayıları yazıp da elde olan sayıları 

anlatmak.” 

“…Mesela kesirlerle çarpma işlemi konusunda, asetat şeklinde kesir kartlarını kullanıyorum. 

Konunun öğretiminde problem cümlelerinden yararlanarak öğrencileri sorgularım. Tam 

sayılarla çarpma işlemi öğretiminde, sayı doğrusu ve sayı pullarından yararlanıyorum. Ayrıca 

dijital uygulamalardan da yararlanırım.” 

“Daha çok geçmiş bilgilerden yararlanıyorum. Ekstra kullandığım bir materyal yok.” 

 Matematik öğretmenlerinin derslerinde matematik tarihinden ne amaçla yararlandıklarına 

yönelik görüşleri Tablo 6’da özetlenmiştir.  

Tablo 6. Öğretmenlerin Matematik Tarihi kullanımlarına ilişkin görüşleri 

Matematik Tarihini 

derslerinizde kullanıyor 

musunuz? Nasıl 

kullandığınızdan kısaca 

bahseder misiniz? 

 

Kodlar Katılımcılar N 

Konu Anlatımında K1 1 

Dikkat Çekme K3, K6, K8 3 

Proje Ödevi K5 1 

Kullanmıyorum K2, K4, K7 3 

 

Tablo 6’ ya göre, araştırmaya katılan öğretmenlerden 3’ünün derslerinde matematik tarihi 

kullanmadıkları görülmektedir. Matematik tarihini derslerinde kullanan öğretmenlerin ise matematik 
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tarihini kullanım amaçları üç başlıkta toplanmıştır: 1. Konu anlatımı, 2. Dikkat çekme ve 3. Proje 

ödevi. Matematik tarihini konu anlatımı amacıyla kullanan öğretmen matematik tarihini konu ile 

birlikte sunduğunu ve tarihin konuyu daha anlamlı kıldığını ifade etmiştir.  Dikkat çekme başlığı 

altında toplanan öğretmen görüşleri incelendiğinde iki farklı kullanım amacının olduğu belirlenmiştir. 

Bu amaçla matematik tarihi kullanan öğretmenlerin konu başında öğrencilerin konuya ilişkin 

dikkatlerini çekmek ya da öğrenciler dersten koptuğunda öğrencilerin yeniden dikkatlerini toplamayı 

ve merak uyandırmayı amaçladığı görülmüştür. Son olarak, öğretmenlerden biri matematik tarihini 

proje ödevi konusu olarak kullandığını belirtmiştir. Öğretmenlerin açık uçlu soruya verdikleri 

cevaplardan üç başlık için birer örnek aşağıda sunulmuştur: 

“Örneğin irrasyonel sayıları anlatırken Pisagor’dan bahsediyorum.” 

“Genellikle derslerimde öğrencilerin ilgilerini çekmek adına dikkat çekme aşamasında 

kullanıyorum.” 

“Matematik tarihini öğrencilerime genelde proje ödevi olarak veririm. Proje ödevi genelde 

dönem sonunda teslim edilir ve öğrenci matematik tarihiyle ilgili web 2.00 araçlarıyla görsel 

sunumlar hazırlayarak bize tarihteki ünlü matematikçiler hakkında bilgilendirme yapar.” 

 Matematik öğretmenlerinin matematik tarihi kullanımının olumlu yönlerine yönelik 

belirttikleri görüşleri Tablo 7’de sunulmuştur.  

Tablo 7. Öğretmenlerin Matematik Tarihi Etkinliklerinin olumlu yanlarına ilişkin görüşleri 

Matematik tarihi 

etkinliklerinin matematik 

öğretimine yönelik olumlu 

yanlarına yönelik görüşleriniz 

nelerdir? 

 

Kodlar Katılımcılar N 

Dikkat Çekme K1, K6  2 

Hayal Gücü Geliştirme K3, K5, K6 3 

Matematiğin Gelişimine 

Yönelik Farkındalık 

K3, K5, K6 3 

Matematik Sevgisi/İlgi K2, K8, K6 3 

Kalıcılık K4 1 

Anlamlı Öğrenme K7 1 

Matematik Okuryazarlığı K5, K6 2 

 

Tablo 7’ ye göre, matematik öğretmenlerinin kendilerine yöneltilen açık uçlu soruya verdikleri 

cevaplara dayanarak matematik tarihi etkinliklerinin gerek matematik ve gerekse matematiğin 

öğretimi konusunda olumlu katkıları olduğu yönünde düşüncelere sahip oldukları görülmüştür. 

Öğretmenlerin derslerde matematik tarihi etkinlikleri kullanımının öğrencilerde matematiğe yönelik 

dikkat çekme, hayal gücü geliştirme, matematiğin gelişimine yönelik farkındalık oluşturma, 

matematik sevgisi kazandırma, kalıcılığı artırma, anlamlı öğrenmeye fırsat sunma ve matematik 

okuryazarlığını artırma işlevlerinin olduğu şeklinde belirlenmiştir. Öğretmenlerin açık uçlu soruya 

verdikleri cevaplardan bazı örnekler aşağıda sunulmuştur: 

“Benim görüşlerime göre ilk olarak öğrenci matematikte karşılaştığı durumun neden, nereden, 

kiminle, nasıl, ne için olmuş gibi sorularına yanıt vereceği için o konunun kendisi için neden 

gerekli olduğuna ve o konuyu öğrenirse ne gibi kazanımlar elde edip o konuya yönelik ilgisini 

arttırabilir. Başka olarak matematik tarihindeki bilgilerin hayatlarını merak edip onları örnek 

alarak matematiğe olan sevgisini arttırabilir. Matematik bilginlerinin geliştirdikleri teorileri vb. 

durumları nasıl oluşturduğundan etkilenip kendisi için daha kısa bir yöntem geliştirebilir.” 
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“Sözel zekâsı iyi olan öğrencilerin matematik dersine karşı olumlu tutum geliştirmesinde 

matematik tarihi etkinliklerinin faydalı olacağını düşünüyorum. Ayrıca matematik 

okuryazarlığını arttırmak açısından öğrencilerin çok yönlü düşünmesinde, yaratıcılığını 

geliştirmesinde olumlu etkileri olacaktır.” 

 Matematik öğretmenlerinin matematik tarihi kullanımının olumsuz yönlerine yönelik 

belirttikleri görüşleri Tablo 8’de sunulmuştur.  

Tablo 8. Öğretmenlerin Matematik Tarihi Etkinliklerinin olumsuz yanlarına ilişkin görüşleri 

Matematik tarihi 

etkinliklerinin matematik 

öğretimine yönelik olumsuz 

yanlarına yönelik 

görüşleriniz nelerdir?  

Kodlar Katılımcılar N 

Müfredat Yoğunluğu K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8 8 

Ders Saati Yetersizliği K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8 8 

Sayısal Zekâ K5 1 

Bilgisel Karışıklık K7, K8 2 

 

Tablo 8’ e göre, araştırmaya katılan öğretmenlerin verdikleri cevapların 4 başlık altında 

toplanılabileceği görülmüştür: 1. Müfredat yoğunluğu, 2. Ders saati yetersizliği, 3. Sayısal zeka ve 4. 

Bilgisel karışıklık. Bu noktalardan bütün öğretmenlerden tarafından vurgulanan başlıklar ise müfredat 

yoğunluğu ve ders saati yetersizliğidir. Öğretmenlerin olumsuz yönlere dair ifade ettikleri bazı 

görüşleri aşağıda sunulmuştur:  

“Olumsuz bir etkisinin olacağını düşünmüyorum. Sadece kazanım süreleri kısıtlı belki konuları 

yetiştirme kısmında sıkıntı yaşanabilir.” 

“Sayısal zekâsı güçlü öğrenciler bu tarz sözel etkinlikler yerine matematik dersinde 

matematiksel problemler üzerinde çalışmayı tercih ettikleri için onlara hitap etmeyebilir.” 

“Bence yoktur. Ama belki eski yöntemler ile yeni yöntemler farklı olduğu için kafa karışıklığı 

olabilir.” 

 Matematik öğretmenlerinin öğretim programında matematik tarihinin yansıtılma durumuna 

ilişkin görüşleri Tablo 9’da özetlenmiştir.  

Tablo 9. Öğretmenlerin Çarpma Öğretimine ilişkin görüşleri 

Mevcut matematik dersi öğretim programını 

düşündüğünüzde matematik tarihinin 

yansıtılma durumuna ilişkin görüşleriniz 

nelerdir? Varsa örnek ile açıklayınız. 

Kodlar Katılımcılar N 

Yetersiz K2, K3, K6, K7, K8 5 

Yok K1, K4, K5 3 

 

Tablo 9’ a göre, araştırmaya katılan öğretmenler matematik tarihinin mevcut matematik öğretim 

programına yansıtılmasına yönelik görüşleri 2 başlıkta incelenmiştir. Öğretmenlerin verdikleri 

cevapların olumsuz yapıda olması dikkat çekicidir. Öğretmenlerin verdikleri olumsuz cevapların farklı 

gerekçelere dayandırıldığı gözlenmektedir. Bazıları ders kitaplarında her konuda değil sayılı konuda 

ve konu başlarında kısa-salt bilgi olarak yetersiz bir şekilde verildiğini ve bazıları da kullanımının 

öğretimle kaynaşmamasından kaynaklı olarak hiç verilmediğini ifade etmektedirler. Öğretmenlerin 

açık uçlu soruya verdikleri cevaplardan bazı örnekler aşağıdaki gibidir: 

“Eksik olduğunu düşünüyorum hele ki matematik tarihine önemli katkılar yapan bilim 

insanların hayatlarını daha etkili ve dikkat çekici bir şekilde tasarlanması gerekmektedir.” 
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“Özellikle matematik tarihinin öğrencilerin derse karşı olumlu tutum geliştirmesine ve ilgiyi 

artıracağına inanıyorum. Bence kullanımı yetersiz. Ama ilk olarak öğretmenlere matematik 

tarihine yönelik bir eğitim verilir ve programa katılırsa çok güzel olur.” 

“Çok kısıtlı bir miktarda veriliyor ya da yeri geliyor hiç bahsedilmiyor. Kendi açımdan da bilgi 

sahibi olduğumu düşünmüyorum. Öğrencilerime de bu noktada matematik tarihi noktasında 

bilgi aktarımı yapmıyorum.” 

 Matematik öğretmenlerine derslerde kullandıkları etkinliklerle ilgili beklentilerine yönelik 

görüşleri Tablo 10’da verilmiştir:  

Tablo 10. Öğretmenlerin Etkinliklerin sahip olması gereken özelliklere ilişkin görüşleri 

Matematik derslerinizi 

işlerken bir etkinlikten 

beklentileriniz nelerdir? 

Etkinlik hangi özelliklerde 

olmalı? İçeriği ne olmalı? 

 

Kodlar Katılımcılar N 

Aktif Katılım K1, K3, K5  3 

Hazırbulunuşluluk 

Düzeyine Uygunluk 

K1, K5  2 

Hedefe Uygunluk K1, K2, K4, K5, K6  5 

Kalıcılık K4, K8 2 

Pekiştirme K2, K8 2 

Üst Düzey Düşünme 

Becerisi 

K6 1 

Değerlere Uygunluk K1 1 

Kavram Yanılgısı 

Oluşturmama 

K2 1 

Ekonomiklik K2, K4, K5 3 

Dikkat Çekme/Merak 

Uyandırma 

K3, K4, K7 3 

Ölçme-Değerlendirme K6 1 

 

Tablo 10’ a göre, araştırmaya katılan öğretmenler derste kullanıma uygun bir etkinliğin birden fazla 

işleve sahip olması gerektiği yönünde fikre sahip oldukları görülmektedir. Öğretmenler ilk olarak bir 

etkinliğin hedefe uygun olması gerektiğine inanmaktadırlar. İkinci olarak aktif katılım sağlaması, 

ekonomik olması ve dikkat çekici/merak uyandırıcı olması gerektiğini düşünmektedirler. 

Öğretmenlerin açık uçlu soruya verdikleri cevaplardan bazı örnekler aşağıdaki gibidir. 

“Tüm öğrencilerin aktif bir şekilde katılımlarını sağlayacak nitelikte olmalıdır. Öğrencilerin 

hazırbulunuşluluk düzeyine uygun olmalıdır. Etkinlikler öğrencilere kazandırılması amaçlanan 

becerilere hizmet etmelidir. Etkinlikler konunun özelliklerine uygun olmalıdır. Öğrencilerin 

çevresel, bireysel ve kültürel değerleri dikkate alınmalıdır.” 

“Etkinlik dikkat çekici olmalı, amaca uygun olmalı, çok zaman kaybına yer açmamalı, ekonomik 

olmalı, konuyu en iyi şekilde öğretebilmeli ve öğrencilerde kalıcılığı sağlamalı.” 
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 Bu bölümde de öğretmenlerin matematik tarihi hikayeleri kullanılarak geliştirilen öğretim 

araçlarına yönelik görüşleri değerlendirilmiştir. Matematik öğretmenlerine yöneltilen “Hangi etkinliği 

kullanmak istemezdiniz? Zorlandığınız etkinlik hangisidir? Neden?” şeklindeki açık uçlu soruya 

ilişkin cevapları Tablo 11’de özetlenmiştir. 

Tablo 11. Öğretmenlerin Zorlandıkları Etkinliklere ilişkin görüşleri 

Hangi etkinliği 

kullanmak 

istemezdiniz/ 

Zorlandınız 

mı? Neden? 

Kodlar Etkinlik Katılımcılar N 

Üst düzey hikâye Robot Key ve Antik Mısır 

Yolculuğu 

K3, K4, K5 3 

Aaron’un Sihirli Dünyaya 

Yolculuğu: Kafes Yöntemi 

K7, K8 2 

İşlemsel uzunluk Robot Key ve Antik Mısır 

Yolculuğu 

K2 1 

Benzer strateji Napier’in Kemikleri K1 1 

Öğretmen Yeterliği Robot Key ve Antik Mısır 

Yolculuğu 

K6 1 

 

Tablo 11 ‘e göre, araştırmaya katılan öğretmenlerin derste en çok kullanmakta zorlandıkları etkinliğin 

“Robot Key ve Antik Mısır Yolculuğu” olduğu görülmektedir. Tüm etkinlikler göz önüne alındığında 

öğretmenlerin zorlanmalarında farklı gerekçeler bulunmaktadır. Bazı öğretmenler etkinliğin sınıf 

düzeyinin üstünde olduğunu ifade etmiş, bazıları da etkinlikte yer alan strateji hakkında yeterli bilgiye 

sahip olmadıklarını belirtmişlerdir. Öğretmenlerin açık uçlu soruya verdikleri cevaplardan bazı 

örnekler aşağıda sunulmuştur: 

“Robot Key ve Antik Mısır yolculuğu etkinliğini kullanmakta zorlandım. Çünkü öğrenciler 

neden iki katını alıyoruz üç katını almıyoruz ya da ilk olarak neden küçük sayıyı belirliyoruz 

büyük sayıyı belirlemiyoruz diye benim nedenini açıklamakta yetersiz kaldığım sorular sordular 

bu da öğrencinin matematiğe olan bakış açısını ve öğretmeni zor duruma sokabilir o yüzden 

onu kullanmakta zorlandım.” 

“Robot Key ve Antik Mısır Yolculuğu hikayesini kullanırken zorlandım çünkü 2’’nin pozitif tam 

sayı kuvvetlerinin tamamını bilmeyen öğrencilerim vardı.” 

 Matematik öğretmenlerine yöneltilen “Bu etkinlikleri kullanırken ne gibi yardıma ihtiyaç 

duydunuz?” şeklindeki açık uçlu soruya ilişkin cevapları Tablo 12’de verilmiştir: 

Tablo 12. Öğretmenlerin Etkinliklerde duydukları yardıma ilişkin görüşleri 

Bu etkinlikleri kullanırken ne 

gibi yardıma ihtiyaç 

duydunuz? 

 

Kodlar Katılımcılar N 

Yardımcı Biri K2, K5 2 

Güdüleme K3, K8 2 

Teknoloji K4 1 

Zaman K7, K8 2 

Duymadım K1, K6 2 
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Tablo 12’ ye göre, araştırmaya katılan öğretmenlerin 6’sı ek yardıma ihtiyaç duyacaklarını belirtmiş 

ve bunları da uygulama sürecinde yardımcı başka bir öğretmene, öğrencilerin derse karşı 

güdülenmelerinin gerekliliğine, teknolojiye ve zamana ihtiyaç duyacakları şekilde ifade etmişlerdir. 

Öğretmenlerin hikâye ve öğrenci kağıtları onlara sunulsa dahi ek bir öğretmen eğitimine ihtiyaç 

duyduklarını ifade ettikleri belirlenmiştir. Bu hususta öğretmenlerin belirttikleri sorunlar dahilinde 

öğretmenlerin iki önerisi bulunmaktadır: Birincisi matematik tarihinin öğretim sürecine 

entregrasyonun daha etkili gerçekleştirilmesine ilişkin 2 öğretmen tarafından ortaya atılan bir öneri 

olan Matematik tarihi ve matematik tarihinin öğretimde kullanılmasına yönelik mesleki gelişim 

çalışmaları” önerisi diğer bir öneri ise öğretmenler derslerinde matematik tarihi kullanabileceklerini 

ancak bunu nasıl ve ne şekilde yapacaklarını bilemediklerini belirterek Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) 

tarafından öğretmenlere “matematik tarihi ile ilgili kaynak/kılavuzların sağlanması” nın matematik 

tarihini kullanmaya yönelik örnek oluşturacağını ifade etmişlerdir. Öğretmenlerin açık uçlu soruya 

verdikleri cevaplardan bazı örnekler aşağıda sunulmuştur: 

“Çocuklara bu etkinliklerin farklı gözlem ve düşünme becerisi açısından onlara katkı sunacağı 

belki kendi yöntemlerini geliştirebilecekleri gibi…güdüleme kısımlarında zorluklar yaşıyoruz. 

Öğrenciler daha önce belirttiğim gibi ölçme kısmında bu yöntemlerin çok işlerine 

yaramayacağı düşüncesiyle isteksiz ve ilgisiz oluyorlar. Kısaca merak uyandırma da yardıma 

ihtiyacımız olabilir.” 

“En önemli ihtiyacım “zaman”. Yeterli ders süremiz yok ve sınıf düzeyi ortaokul olduğu için 

hakimiyet ve etkinlik için gerekli zaman kalmıyor.” 

“Bu etkinlikler ile ilgili seminerler olması güzel olurdu. Sanırım çok araştırmacı bir öğretmen 

değilim. Benim gibi öğretmenler için bu tarz etkinliklerin tanıtımı çok hoş olurdu.” 

“Özellikle kalabalık sınıflarda kontrol zor olacağı için çok iyi planlama yapılması gerektiğini 

düşünüyorum. Öğretmene yardımcı biri olursa çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Yoksa her 

öğretmen zorlanır. Ya da kalabalık sınıfta çok seslilik olacağı için sonuca ulaşmak zor olabilir, 

zaman alabilir. O yüzden stajyer öğretmenlerden yardım aldım.” 

 Matematik öğretmenlerinin tamamı geliştirilen matematik tarihi hikayeleri etkinliklerinin 

matematik öğretiminde kullanılabileceğine yönelik görüş belirtmiştir. Öğretmenlerin belirttiği bu 

görüşlerden örnekler aşağıda sunulmuştur: 

‘’Kesinlikle derslerde uygulanmalı. Öğrencilere çarpma işlemini öğretmek konusunda değişik 

yollar sunduğundan öğrencilere çarpma işleminin mantığını kavrattığını ve çeşitli yollar 

gösterdiğini düşünüyorum.” 

“Kesinlikle uygulanmalıdır hem dikkat çekici hem öğrencinin farklı çarpma yöntemlerini 

görmeleri hem de kendileri için farklı yöntemler geliştirmelerini ve çarpma işlemlerinde 

zorlanıyorsa kendi için uygun olan çarpma işlemini kullanarak matematiği sevmesinde yardımcı 

olabilir. Ayrıyeten yazılan hikayeler sürükleyici olduğu için hikâyenin devamında ne olacağını 

merak ediyorlar.” 

“Öğrencilerde yaratıcı düşünmeyi geliştirmesi, matematiksel farkındalıklarını arttırması ve üst 

düzey düşünmeyi gerektiren farklı çarpma yöntemleriyle tanışması ve disiplinler arası 

etkinlikler yapılabileceği için beklentimi karşıladı.” 

 Matematik öğretmenlerinin, matematik tarihi etkinliklerinin derslerde kullanılmasının olumlu 

yönlerine ilişkin -etkinlikleri görmeden önceki ve sonraki- görüşleri Tablo 14’te karşılaştırılmıştır: 
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Tablo 14. Öğretmenlerin Matematik Tarihi Etkinliklerinin öğretimde kullanılmasına ilişkin görüşleri 

Matematik Tarihi Etkinliklerinin Derste Kullanımının Olumlu Amacına Yönelik Bilgiler 

Katılımcılar Uygulama Öncesi Uygulama Sonrası 

K1 Dikkat Çekme Konular Arası İlişkilendirme     

Dikkat Çekme                                     

K2 Matematik Sevgisi/İlgi Strateji Geliştirme                                         

Matematik Sevgisi/İlgi 

K3 Hayal Gücü Geliştirme 

Matematiğin Gelişimine Yönelik Farkındalık 

Farklı Çözüm Yolları Sunma 

Hayal Gücü Geliştirme 

Matematiğin Gelişimine Yönelik Farkındalık 

K4 Kalıcılık Farklı Çözüm Yolları Sunma 

Kalıcılık 

K5 Hayal Gücü Geliştirme                     

Matematik Okuryazarlığı 

Matematiğin Gelişimine Yönelik Farkındalık 

Matematik Okuryazarlığı 

Matematiksel Terminoloji Kazanma 

Matematiğin Gelişimine Yönelik Farkındalık 

Hayal Gücü Geliştirme                     

K6 Dikkat Çekme                                    

Hayal Gücü Geliştirme 

Matematik Sevgisi/İlgi                     

Matematik Okuryazarlığı 

Matematiğin Gelişimine Yönelik Farkındalık 

Farklı Çözüm Yolları Sunma 

Strateji Geliştirme                                         

Dikkat Çekme                                    

Hayal Gücü Geliştirme 

Matematik Sevgisi/İlgi                     

Matematik Okuryazarlığı 

Matematiğin Gelişimine Yönelik Farkındalık 

K7 Anlamlı Öğrenme Dikkat Çekme                                    

Matematik Sevgisi/İlgi    

      Anlamlı Öğrenme            

K8 Matematik Sevgisi/İlgi Matematiğin Gelişimine Yönelik Farkındalık 

Dikkat Çekme                                    

Matematik Sevgisi/İlgi    

 

Tablo 14’ e göre, araştırmaya katılan öğretmenler matematik tarihi etkinliklerinin kullanılmasının pek 

çok olumlu özelliği olduğunu belirtmişlerdir. Öğretmenlerin uygulama öncesi etkinliklere yönelik 

görüşleri ile uygulama sonrasında etkinliklere yönelik görüşleri incelendiğinde, öğretmenlerin 

uygulama sonrasında matematik tarihi etkinliklerinin ifade ettiklerinden başka olumlu yönlerinin 

olduğunun farkına vardıkları görülmektedir. 
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Sonuç ve Tartışma 

Bu çalışmada matematik öğretmenlerinin matematik tarihinin hikâyeleştirilmesiyle elde edilen öğretim 

araçlarına yönelik görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın sonucunda, matematik 

öğretmenlerinin derslerinde matematik tarihi kullanmaya yönelik olumlu görüşleri olduğu 

saptanmıştır. Bu durum Yıldız ve Baki (2016) tarafından matematik tarihinin derslerde kullanımını 

etkileyen faktörlere ilişkin öğretmen görüşlerini incelemek amacıyla yapılan çalışma ile benzerlik 

göstermektedir. Bahsi geçen çalışmada, matematik tarihi kullanmanın öğretmenlerin özgüven 

duygusunun gelişmesine yardım ettiği ve öğretmenlerin matematik tarihine yönelik kendilerini daha 

rahat ve deneyimli hissetmelerini sağladığını belirterek matematik tarihini derslerinde kullanmalarını 

olumlu etkilediği dile getirilmiştir. Matematik tarihine yönelik olumlu görüşlerine rağmen 

öğretmenlerin matematik tarihini derslerinde kullanmadıkları görülmüştür. Bunun farklı gerekçeleri 

vardır. “Müfredatın yoğunluğu” ve “ders saatinin yetersizliği” araştırmaya katılan bütün öğretmenler 

tarafından öne sürülmüştür. Ancak öğretmenlerin matematik tarihini derslerinde kullanmamalarının 

tek nedeni bunlar değildir. Öğretmenler sınıf seviyesi arttıkça “sınav odaklı eğitim” anlayışının daha 

hakimleştiğini belirterek üst sınıflarda uygulamanın zorlaştığını belirtmişlerdir.  

Yıldız ve Baki (2016)’nin çalışmasında, öğretmenlerin matematik tarihini kullanırken birçok sorunla 

karşılaştıkları ve bu sebeplerin matematik tarihi kullanmanın önünde engel oluşturduğu ifade 

edilmiştir. Yıldız ve Baki (2016), bu sebepleri “eğitim sistemi”, “öğretim programı”, “okul”, 

“öğretmen”, “öğrenci” ve “zaman” kaynaklı olmak üzere altı temel kategoride incelemiştir. Eğitim 

sisteminden kaynaklanan sorunun merkezi sınav baskısı olduğu ve öğretmenlerin 6. ve 7. sınıflarda 

matematik tarihini daha rahat kullandıkları belirtilmiştir. Öğretim programından kaynaklanan sorunlar 

ise programın içeriğinin yoğun olması ve program kitabının öğretmenleri aydınlatmada yetersiz 

kalması olarak öne sürülmüştür. Yıldız vd. (2010) tarafından yapılan çalışmada öğretmenlerin 

matematik tarihinin derslerde kullanılmasına yönelik konuları yetiştirememeye ve matematik tarihi 

uygulamalarında sınıf kontrolünü sağlayamamaya yönelik kaygı taşıdıkları görülmüştür. 

Çalışma kapsamında öğretmenler matematik tarihiyle ilgili yeterli donanıma sahip olmadıklarını ifade 

etmişlerdir. Alan yazın incelendiğinde öğretmenlerin matematik tarihine yönelik bilgi ve deneyim 

eksikliği yaşadıkları görülmüştür (Barbin vd., 2000; Gazit, 2013; Horton, 2011; Lit ve Siu, 1998; 

Panasuk & Horton, 2012; Siu, 2007). Ayrıca çalışma kapsamında geliştirilen öğretim araçlarından 

“Robot Key ve Antik Mısır Yolculuğu” hikayesinin çalışmaya katılan öğretmenler tarafından üst 

düzey bir hikâye olarak belirtilmiştir. Bu sebeple bu hikâyenin gözden geçirilmesi ve daha alt seviyeye 

indirgenmesi sonucuna ulaşılmıştır. 
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ÖZET 

Türkiye Cumhuriyeti Döneminde birçok devlet başkanı Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştirmiştir. 

Afganistan, Japonya, Irak, Hicaz, İran, İsveç ve Ürdün devlet başkanları, Irak, Yunanistan, Macaristan, 

Bulgaristan, Yugoslavya, Suriye ve Romanya başbakanları Atatürk hayattayken ülkemize gelen bazı 

konuklar olmuştur. İkinci Dünya Savaşı’nın etkisi ile sadece Bulgaristan, Ürdün, Irak ve Lübnan 

devlet başkanları ve başbakanlarının ziyareti gerçekleşmiştir. Celal Bayar’ın cumhurbaşkanlığı görevi 

boyunca ise 16 farklı ülkeden devlet başkanı ve başbakan Türkiye’ye gelmiştir. 1960 askeri 

darbesinden sonra Cumhurbaşkanı olan Cemal Gürsel Döneminde Ürdün, İngiltere, Pakistan, İran, 

Kıbrıs, Fransa, SSCB, ABD, Tunus gibi ülkelerin liderleri gelmiştir. Cemal Gürsel’in dış politikaya 

fazla karışmama, statükoyu korumayı amaçlayan politikalarına karşın Cevdet Sunay’ın 

cumhurbaşkanlığı döneminde daha dışa açık bir yaklaşım sergilenmiştir. Nitekim 1966-1972 yılları 

arasında Vatikan, SSCB, Belçika, Finlandiya, Norveç, Danimarka, Finlandiya, Avustralya gibi daha 

önce Türkiye’ye üst düzey resmi ziyaret gerçekleştirmeyen ülkelerin liderleri de hem Ankara hem de 

İstanbul’da ağırlanmıştır.  

Türkiye’ye gelen yabancı devlet liderleri ülkemizde bulundukları sürede Türkiye’nin modern tarafını 

temsil eden eğitim kurumlarına da zaman ayırmışlardır. Söz konusu liderler Yüksek Ziraat Enstitüsü, 

İsmet Paşa Kız Enstitüsü, Gazi Muallim Mektebi, Harp Okulu, Olgunlaşma Enstitüsü, Hasanoğlan 

Köy Enstitüsü, Gazi Terbiye Enstitüsü, Ankara Kız Teknik Öğretmen Okulu, Körler Okulu ve Ordu 

Okuma Yazma Merkezi gibi yerleri ziyaret etmişlerdir. 

Bu çalışmada 1928-1972 yılları arasında Türkiye’ye gelen yabancı devlet adamlarının ziyaretleri 

sırasında gezdikleri, inceleme yaptıkları ve hakkında bilgi aldıkları örgün ve yaygın Türk eğitim 

kurumları ile ilgili bilgi verilecektir. Yabancı konukların söz konusu eğitim kurumlarını ziyaret 

sıklıkları ve dönemlere göre ortaya çıkan farklılık ve benzerlikler ele alınacaktır. Bu eğitim 

kurumlarının ziyaret amaçları ülke ve dönem bazında değerlendirilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Eğitim Kurumu, Yabancı Devlet Liderleri, 1928-1972 Dönemi. 
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ABSTRACT 

During the Republic of Turkey, many heads of state paid official visits to Turkey. The presidents of 

Afghanistan, Japan, Iraq, Hejaz, Iran, Sweden and Jordan, the prime ministers of Iraq, Greece, 

Hungary, Bulgaria, Yugoslavia, Syria and Romania were some guests who came to our country while 

Atatürk was alive. With the effect of the Second World War, only the presidents and prime ministers 

of Bulgaria, Jordan, Iraq and Lebanon visited. During Celal Bayar's presidency, presidents and prime 

ministers from 16 different countries came to Turkey. During the period of Cemal Gürsel, who 

became President after the 1960 military coup, the leaders of countries such as Jordan, England, 

Pakistan, Iran, Cyprus, France, the USSR, the USA, and Tunisia came. Despite Cemal Gürsel's 

policies aiming not to interfere much in foreign policy and to preserve the status quo, a more outward 

approach was displayed during the presidency of Cevdet Sunay. As a matter of fact, between 1966-

1972, leaders of countries such as the Vatican, the USSR, Belgium, Finland, Norway, Denmark, 

Finland and Australia, which did not make high-level official visits to Turkey before, were hosted both 

in Ankara and Istanbul. 

Foreign state leaders who came to Turkey also spared time for educational institutions that represent 

the modern side of Turkey during their stay in our country. The leaders in question visited places such 

as the Higher Agricultural Institute, İsmet Paşa Girls' Institute, Gazi Teachers' School, Military 

Academy, Maturation Institute, Hasanoğlan Village Institute, Gazi Education Institute, Ankara 

Technical Teachers' School for Girls, School for the Blind and the Army Literacy Center. 

In this study, information will be given about formal and non-formal Turkish education institutions 

that foreign statesmen who came to Turkey between 1928-1972 visited, examined and received 

information about during their visits. The frequency of visits of foreign guests to the said educational 

institutions and the differences and similarities that arise according to the periods will be discussed. 

Visiting purposes of these educational institutions will be evaluated on the basis of country and term 

Keywords: Turkey, Educational Institution, Foreign State Leaders, 1928-1972 Period. 

 

ATATÜRK DÖNEMİ EĞİTİM KURUMU ZİYARETLERİ 

5 Haziran 1926 tarihinde Türkiye adına imzalanan Ankara Antlaşması ile Türkiye-Irak sınırı çizilirken 

iki ülke arasındaki münasebetleri 1930 yılından itibaren daha iyi bir konuma gelmiştir. Nitekim o yıl 

Irak Başbakanı Nuri Said Paşa’nın Avrupa Ekspresi ile önce İstanbul’a, oradan da Ankara’ya gelmesi 

cumhuriyet tarihinde bir ilke imza atmıştır. İlk defa bir Iraklı üst düzey devlet adamının başkent 

Ankara’ya gelmesi kamuoyunda dikkatle takip edilmiştir. 1 Eylül 1930 günü Ankara Palas’ta 

Başbakan İsmet Paşa ve Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Bey ile bir görüşme yapan Nuri Said Paşa Türk 

Ocağına gitmiştir. Atatürk Döneminde gelen pek çok yabancı lider gibi cumhuriyetin bu simge 

kurumlarından biri olan Türk Ocağında incelemelerde bulunan Nuri Said Paşa aynı gün akşamı 

Ankara Garı’ndan ayrılmıştır (Hâkimiyeti Milliye, 2 Eylül 1930, s.1; Vakit, 2 Eylül 1930, s.2). 

1930 yılı içinde Türk Ocağı’nın bir başka ziyaretçisi Yunanistan Başbakanı Eleftherios Venizelos 

olmuştur. 26 Ekim 1930 tarihinde İstanbul’a, ertesi günde Ankara’ya gelen Venizelos siyasi 

temaslarını tamamladıktan sonra 30 Ekim günü eşi ve beraberindeki kişilerle birlikte Türk Ocağı 

Genel Merkezini ziyaret etmiştir. Venizelos burada Türk Ocağı Merkez Heyeti Başkanı Hamdullah 

Suphi (Tanrıöver) Bey tarafından karşılanmıştır. Konuk başbakan, ocakların tarihi ve çalışmaları 

hakkında bilgi aldıktan sonra iki ülke arasında fikrî alanda yapılacak işleri konuşmuştur. Venizelos, 

Türk Ocağı ziyaretinden sonra Musiki Muallim Mektebini ziyaret etmiştir. Venizelos’un eşiyle gezdiği 

bu okulun konferans salonunda bulunan öğrenci orkestrası, ilk olarak Yunan millî marşını çalmıştır. 

Ardından Ekrem Zeki Bey keman ve Ulvi Cemal Bey de solo piyano çalmıştır. Başbakan Venizelos 

genç artistleri tebrik etmiştir. Başbakan Venizelos okuldan ayrılırken öğrencilere: “Biz vaktiyle ne 

böyle rahat mektep ne de çalışacak bir yer bulamıyorduk. Siz bunları buluyorsunuz. Sizden evvelki 

nesil size sulhu hazırladı. Şimdi siz daha ziyade çalışmalısınız.” demiştir (Cumhuriyet, 27 Ekim 1930, 

s. 1, 3; Hâkimiyeti Milliye, 27 Ekim 1930, s.1; Vakit, 27 Ekim 1930, s.2). 
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Musiki Muallim Mektebi’nin bir diğer konuğu Japonya Prensi Takamatsu Nobuhito olmuştur.1 12-16 

Ocak 1931 tarihleri arasında Ankara’da bulunan ve Türk inkılabını yakından müşahede eden Nobuhito 

Ankara ziyaretinin son günü sırası ile Gazi Terbiye (Eğitim) Enstitüsü, İsmet Paşa Kız Enstitüsü ve 

Musiki Muallim Mektebini gezmiştir (Vakit, 16 Ocak 1931, s. 1-2).  

Yeni Türk Devleti’nin ilk defa Uzakdoğu’dan ağırladığı konuklarından sonra komşu devlet 

Bulgaristan Başbakanı Nikola Stoykov Mushanov dış politikada Türk-Yunan yakınlaşmasının da 

etkisiyle 1931 yılı sonlarında Ankara’ya gelmiştir.2 Bulgaristan Başbakanı Mushanov ve 

beraberindekiler 5 Aralık 1931 gününde eski Ankara’da genel bir gezinti yaptıktan sonra İsmet Paşa 

Kız Enstitüsü’nü ziyaret etmiştir (Cumhuriyet, 6 Aralık 1931, s. 1). 

İsmet Paşa Kız Enstitüsü Atatürk Döneminde özellikle yabancı konukların ziyaret etmeye başladığı en 

önemli eğitim kurumlarından biri olmaya başlamıştır. Konuklar burada Türk eğitim sisteminin temel 

amaç ve dinamiklerine göre çağdaş bir öğretim yapan bu okulun faaliyetleri ile ilgili ayrıntılı bilgi 

almışlardır. İşte bu defa Ortadoğu’dan gelen Hicaz Emiri Faysal Bin Abdülaziz 14 Haziran 1932 günü 

öğleden sonra İsmet Paşa Kız Enstitüsünü, Millî Savunma Vekâleti ve Genelkurmay Başkanlığını 

ziyaret etmiştir (Hâkimiyet-i Milliye, 15 Haziran 1932, s.1).  

Gazi Terbiye Enstitüsü ve Ziraat Enstitüsü’nde o yıllarda ön plan çıkan diğer eğitim kurumları 

olmuştur. Bu kurumlara olan ziyaret trafiği sık sık ülkemize gelmeye başlayan Yunan devlet 

adamlarının da uğrak yerlerinden olmuştur. Yunan başbakanlarından Panagiotis Tsaldaris de 11-15 

Eylül 1933 tarihleri arasında bulunduğu Ankara’da siyasi, ekonomik ve kültürel temaslarda 

bulunduktan sonra Ankara’da ki son gününde bazı kurumları gezmiştir. Başbakan Tsaldaris, Dışişleri 

Bakanı Maximosla ile birlikte TBMM ve Çubuk Barajından başka, Ziraat Enstitüsü ve Gazi Terbiye 

Enstitüsüne gelerek buralarda incelemelerde bulunmuş ve yetkililerden bilgi almıştır (Cumhuriyet, 16 

Eylül 1933, s. 1, 3; Hâkimiyet-i Milliye, 16 Eylül 1933, s. 1, 3). 

Cumhuriyetin ilanından sonra Türkiye ile dostluk bağlarını kuvvetlendiren bir diğer ülke İran 

olmuştur. Türk modernleşmesinin en önemli takipçilerinden biri olan Şah Rıza Pehlevi ülkesi için 

model olarak gördüğü Türkiye ziyaretine uzun bir yolculukla başlamıştır. Nihayet 16-20 Haziran 1934 

tarihleri arasında Ankara’da bulunan Pehlevi, Cumhurbaşkanı Atatürk’ün mümtaz bir misafiri olarak 

ağırlanmıştır. Ankara’daki ziyaretlerini bir güne sığdırmayan Pehlevi ilk olarak 19 Haziran günü 

beraberinde Millî Eğitim Bakanı Hikmet Bey’le birlikte İsmet Paşa Kız Enstitüsü’nü ziyaret etmiş ve 

burada yapılan sergiyi gezmiştir. Öğle yemeğini Ankara Halkevi’nde yiyen Pehlevi, daha sonra 

Tahran Büyükelçisi Hüsrev (Gerede) Bey ile Ankara Ticaret Lisesi’nde incelemelerde bulunmuştur. 

Aynı gün saat 16.00’da ise Özsoy isimli operayı izlemiştir (Hâkimiyeti Milliye, 20 Haziran 1934, s.1-

2). İranlı devlet adamı 210 Haziran günü ise öğleden önce Çubuk Barajı’nı, Yüksek Ziraat 

Enstitüsünü, Gazi Terbiye Enstitüsünü ve Numune Hastanesini gezmiştir. Pehlevi, aynı gün öğle 

yemeğini Halkevi’nde yedikten sonra Ankara Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsünü ve Himaye-i Etfal 

Genel Merkezi’nde bulunmuştur. Pehlevi’nin bu kapsamlı Ankara gezi programı Tahran dönüşü 

Pehlevi için birer numune teşkil etmiştir (Hâkimiyeti Milliye, 21 Haziran 1934, s.1-2). 

1934 yılı içinde bazı Ortadoğu ülkelerine geziye çıkan İsveç Veliaht Prensi Gustaf Adolf ile Prenses 

Maria Louis’in duraklarından biri de Türkiye olmuştur.  Gustaf Adolf 3-4 Ekim 1934 tarihleri arasında 

bulunduğu başkent Ankara’da, eşi Prenses Louis ve kızı Prenses Ingrid ile birlikte ilk olarak Yüksek 

Ziraat Enstitüsü’nü ziyaret etmiştir. Prens ve Prensesler Enstitüde, Ziraat Bakanı Muhlis Bey ile 

Enstitü Müdürü ve Genel Sekreteri tarafından karşılanmıştır. Prens Gustaf Adolf, Enstitüye olan 

ziyaret çerçevesinde ilk olarak rektörlük dairesini ve kütüphaneyi gezmiştir. Kütüphanede gördükleri 

mükemmeliyetten dolayı takdirini belirterek İsveç’ten de kitaplar hediye edeceğini söylemiştir. Prens 

Gustaf Adolf’a, Enstitüdeki müzeyi gezdiği esnada, Türkiye’de üretilen pamuklar hakkında bilgi 

verilmiştir. Kastamonu keneviri ve mamulatını tetkik eden Prens, İzmir’in üzüm ve inciri başta olmak 

 
1 Japon Prensi Takamatsu’nun Türkiye ziyareti ile ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan gezi programı için 

bkz.: BCA, 030.010/257.729.16. 
2 Dışişleri Bakanlığı tarafından Başbakanlığa gönderilen resmî yazıya göre Bulgaristan Başbakanı Mushanov ile birlikte 

Türkiye’ye gelen kişiler şunlardı: Bulgar Başbakanı Mushanov’un eşi, milletvekili Profesör Stoyanof, milletvekili General 

Savof, Çiftçi Fırkası Genel Sekreteri Virgil Dimof, Dışişleri Bakanlığı baş kâtiplerinden İvan Dençef (BCA, 

030.010/240.619.19). 
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üzere, ülkede yetişen yemişleri büyük bir takdirle karşılamıştır. Prens Gustaf Adolf, Enstitünün 

konferans salonunu müteakip, İsveç usulü jimnastik salonunu gezmiştir. Nebatat Islah Enstitüsünde, 

Türkiye’de yetişen çeşitli hububatın kalitesi ve tütünler üzerinde yapılan tecrübelerle ilgilenen Prens 

Gustaf Adolf daha sonra Anatomi, Patoloji ve Parazitoloji enstitülerini gezmiş ve bu enstitülerde 

Türkiye’ye mahsus hayvan hastalıkları ve bunlar üzerinde yapılan araştırmalarla yakından 

ilgilenmiştir. Yetiştirilen hububat ve tütün ile diğer ürünlerle ilgili de bilgi alan Adolf, enstitüden 

ayrılırken başarılan işlerden dolayı takdirlerini iletmiştir. Daha sonra İsveç Veliaht Prensi Adolf ile eşi 

ve kızı, İsmet Paşa Kız Enstitüsünü ziyaret etmiştir. İsmet Paşa Kız Enstitüsünde bir saat kadar kalan 

Prens ve Prensesler, okulun bir kısmını gezmiş ve kendilerine talebelerin henüz pişirmiş oldukları 

pastalardan ikram edilmiştir. Gustaf Adolf ve ailesi, İsmet Paşa Kız Enstitüsüne yaptıkları inceleme 

gezisinin ardından, Gazi Terbiye Enstitüsüne gelmiştir. Gazi Terbiye Enstitüsünde yarım saat kadar 

kalan Prens ve Prensesler, enstitünün özellikle beden terbiyesi kısımlarıyla ilgilenmiştir (Cumhuriyet, 

05 Ekim 1934, s. 1, 3; Hâkimiyeti Milliye, 05 Ekim 1934, s.1; Milliyet, 05 Ekim 1934, s.1). 

İsveç Veliaht Prensi Gustaf Adolf gibi yolu Ankara’ya düşen liderlerden bir diğeri Ürdün Emiri 

Abdullah Bin Hüseyin olmuştur. 1937 yılının Mayıs ayında İngiltere Kralı’nın taç giyme töreni için 

Londra’da bulunan Emir Abdullah, Başbakan İsmet İnönü’nün daveti üzerine ülkesine dönerken 30 

Mayıs 1937’de İstanbul’a gelmiştir (BCA, 030.010/200.367.18). 31 Mayıs-2 Haziran 1937 tarihleri 

arasında Ankara’da bulunan Ürdün Emiri Abdullah Gazi Terbiye Enstitüsü ve İsmet Paşa Kız 

Enstitüsü’ne ziyaret gerçekleştiren yeni lider olmuştur. Emir Abdullah, Gazi Enstitüsü’nü gezerken şu 

konuşmayı yapmıştır: “Memleketinize ayak bastığım dakikadan beri gördüğüm hüsnükabulden dolayı 

çok mütehassısım. Ankara’da dün Türk şefleriyle tanıştım. Büyük Şef Atatürk’ün bana gösterdiği gani 

hüsnükabul, beni çok sevindirdi. Duyduğum hazzı tarif ve ifade edemem. Daha terakki ve tali 

edeceksiniz. Siz gençlerin sayesinde bu memleket çok müreffeh olacaktır. Büyük Atatürk’e uzun 

ömürler diler, size de ona sadık kalmanızı ve memleketinize yarar bir şekilde yetişmenizi temenni 

ederim…” Emir Abdullah, 1 Haziran günü gerçekleşen bu gezisinde İsmet Paşa Kız Enstitüsü’nde 

bütün atölyelere uğramış, öğrencilerin çalışmalarını incelemiştir. Bu arada Emirin beraberinde 

bulunanlardan Doktor General Jamil, okulun yatılı olup olmadığını sormuştur. General Jamil kızlarını 

bu enstitüye yatılı olarak göndermek istediğini söylemiştir. Emir, sipariş atölyelerini gezerken atölye 

şefi Bayan Tezer’den izahat almıştır. Emir Abdullah söz konusu okullara yaptığı ziyaretten sonra saat 

13.30’da TBMM Başkanı Abdülhalik Renda tarafından Marmara Köşkü’nde şerefine verilen öğle 

yemeğine katılmıştır (Akşam, 02 Haziran 1937, s. 2; Ulus, 02 Haziran 1937, s.1; Tan, 02 Haziran 

1937, s.1, 3). Ankara’nın güzel bir kent olduğu değerlendirmesinde bulunan Emir Abdullah’ın 2 

Haziran gününde yeni bir okul ziyaretini başlattığını görmekteyiz. O gün ilk olarak Harp Okulunu 

ziyaret eden Emir Abdullah, daha sonra ise Ankara Ziraat Enstitüsünü ve Çubuk Barajı’nı gezmiştir 

(Akşam, 02 Haziran 1937, s. 1; Ulus, 02 Haziran 1937, s. 1, 7). 

Atatürk Döneminde Türkiye’ye gelerek Ankara’daki eğitim kurumlarında incelemelerde bulunan bir 

diğer Yunan devlet adamı Ioannis Metaxas olmuştur. Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak’ın 

Atina ziyaretinden yaklaşık iki hafta sonra Türkiye’de bulunan Başbakan Metaxas ikili ilişkilerin 

geliştirilmesi adına olumlu bir adım atmıştır. 21 Ekim 1937 tarihinde kurum gezilerine başlayan konuk 

başbakan, Başbakan Vekili Celal Bayar ve Millî Savunma Bakanı General Kâzım Özalp ile birlikte 

Mamak’taki Kızılay Cemiyeti’nin Maske Fabrikası’na gitmiştir. Fabrikada maskelerin yapım 

aşamalarını inceleyen heyet daha sonra Harp Okuluna geçmiştir. Ziyaretçiler okulun girişinde Harp 

Okulu Komutanı, Alay Komutanı ve okulun diğer öğretmenleri tarafından karşılanmıştır. Başbakan 

Metaxas ve Türk bakanlar haritacılık, tabiye ve tahkimat derslerine girerek verilen dersleri dinlemiştir. 

Başbakan Metaxas’a okulun dinlenme salonunda, Harp Okulunun tarihçesi ve o güne kadar okulda 

komutanlık yapmış olan kişiler hakkında bilgi verildikten sonra, Atatürk’ün Harp Okulundan mezun 

olduğu seneye ait olan yaş kütüğü ve çakılan ay yıldızla süslenmiş olan çiviyi incelemiştir. Metaxas, 

okulun hatıra defterini de imzaladıktan sonra buradan ayrılarak Ankara Palas’a geçmiştir (Akşam, 22 

Ekim 1937, s. 1, 8; Cumhuriyet, 22 Ekim 1937, s. 1, 5; Ulus, 22 Ekim 1937, s. 1, 5).  

Atatürklü yıllarda ülkemizde eğitim kurumları tetkiki ve ziyaretinde bulunan son lider Suriye 

Başbakanı Jamil Mardam olmuştur. 1937 yılında Türkiye ve Suriye arasında İskenderun Sancağı 

nedeni ile gerginliğin devam etmekte olduğu bir dönemde ülkemize gelen Mardam, Ankara’da 

bulunduğu ikinci gün olan 22 Aralık 1937’de Orman Çiftliği’ni, Gazi Terbiye Enstitüsü ve İsmet Paşa 
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Kız Enstitüsünü gezmiştir. Aynı gün Şehir Lokantası’nda Cumhurbaşkanı Atatürk ile tarihi görüşme 

yapan konuk başbakan saat 15.00’den itibaren Yüksek Ziraat Enstitüsünü ve Çubuk Barajı’nı 

gezmiştir (Akşam, 23 Aralık 1937, s. 1, 7; Cumhuriyet, 23 Aralık 1937, s. 1; Kurun, 23 Aralık 1937, s. 

1, 10). 

 

İNÖNÜ DÖNEMİ EĞİTİM KURUMU ZİYARETLERİ 

Cumhurbaşkanı İsmet İnönü Döneminde Türkiye’nin ağırladığı yabancı konuk sayısı az olmakla 

birlikte o yıllarda ülkemize ziyaret gerçekleştiren liderlerin eğitim kurumlarına yönelik ziyaretleri 

devam etmiştir. Bu çerçevede ilk olarak Bulgaristan Başbakanı Georgi Kyoseivanov’un Türkiye 

ziyareti dünyanın yeni bir savaşa doğru sürüklendiği bir dönemde başlamıştır. 17-19 Mart 1939 

tarihleri arasında başkentte bulunan Kyoseivanov, gerçekleşen resmi ziyaretlerini gerçekleştirirken eşi 

İsmet Paşa Kız Enstitüsüne giderek burada incelemelerde bulunmuştur (Cumhuriyet, 18 Mart 1938, s. 

1, 7; Yeni Asır, 18 Mart 1938, s. 1, 3; Vakit, 18 Mart 1938, s. 1, 3). 18 Mart günü bu defa Bulgaristan 

Başbakanı Kyoseivanov ve beraberindeki heyet Gazi Terbiye Enstitüsünü ardından Yapı (İnşaat) Usta 

Okulunu ziyaret etmiştir. Aynı gün öğleden sonra ise Ziraat Enstitüsü ve Çubuk Barajı’na bir gezi 

düzenlenmiştir (Cumhuriyet, 19 Mart 1938, s. 3; Yeni Sabah, 19 Mart 1938, s. 1, 3; Vakit, 19 Mart 

1938, s. 1, 3). Ankara’da bulunduğu her güne programında bir eğitim kurumuna yer veren Başbakan 

Kyoseivanov 19 Mart günü önce Numune Çiftliğini ardından Polis ve Jandarma Enstitülerini gezmiştir 

(Cumhuriyet, 20 Mart 1938, s. 1, 8; Ulus, 20 Mart 1938, s. 1, 3; Vakit, 20 Mart 1938, s. 1). 

Irak Kral Naibi Abdülillah ile Nuri Said Paşa, Londra’yı ziyaretlerinin ardından, Irak’a dönecekleri 

sırada, Cumhurbaşkanı İsmet İnönü tarafından Türkiye’ye davet edilmiştir. Bunun üzerine Irak Kral 

Naibi Abdülillah, 17-20 Eylül 1945 tarihleri arasında Ankara’da bulunmuştur. Irak Kral Naibi 

Abdülillah’ın gezisinde de ilk sıralarda Yüksek Ziraat Enstitüsü yer almıştır. Naip Abdülillah, 

Enstitüde Tarım Bakanı Şevket Raşit Hatipoğlu, dekanlar ile öğrenciler tarafından karşılanmıştır. Bu 

ziyaret esnasında Enstitünün kuruluşu ve çalışmaları hakkında Naib’e izahat verilmiştir. Naip 

Abdülillah bundan sonra Enstitüde incelemelerde bulunmuş ve İnönü büstü önünde Enstitü 

öğrencileriyle birlikte fotoğraf çektirmiştir. Bir buçuk saat kadar süren bu ziyaretten sonra Irak Kral 

Naibi, Enstitü öğrencilerinin sevgi tezahürleri arasında Yüksek Ziraat Enstitüsü’nden ayrılmıştır 

(Cumhuriyet, 19 Eylül 1945, s. 3; Son Posta, 19 Eylül 1945, s. 6; Tanin, 19 Eylül 1945, s. 6). Irak Kral 

Naibi Abdülillah 19 Eylül günü Ankara Stadyumu’nu, tenis sahasını, Ankara Hipodromu’nu gezdikten 

sonra yanında Başbakan Şükrü Saraçoğlu, Millî Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel, İlköğretim Genel 

Müdürü ile birlikte Hasanoğlan Köy Enstitüsüne gitmiştir. Naip Abdülillah, Hasanoğlan Enstitüsünde 

Çankaya Kaymakamı, Enstitü Müdürü ile Enstitü öğretmenleri ve öğrencileri ve köylüler tarafından 

karşılanmıştır. Naip Abdülillah, Enstitü salonunda bir süre dinlenmiş ve burada kendisine İlköğretim 

Genel Müdürü tarafından Enstitünün kuruluşu ve teşkilatı hakkında bilgi verilmiştir. Hakkı Tonguç 

konukların büyük bir ilgi ile takip ettikleri bilgilendirme sırasında Enstitüden yetişenlerin maaş yerine 

bir miktar ücretle geçimlerini sağlayacak toprak verilmesinin uygun görüldüğünü de anlatmıştır. Daha 

sonra Hasanoğlan Köyü’ne giden Naip Abdülillah, köylüler tarafından halk odasında ağırlanmış ve 

köylülerle birlikte fotoğraf çekilmiştir. Hasanoğlan Köyü’ne yapılan bu ziyaretten sonra enstitünün 

dersliklerini ve atölyelerini gezen Irak Kral Naibi Abdülillah, bir süre dersleri takip etmiş ve öğrenciler 

tarafından düzenlenen gösterileri seyretmiştir (Cumhuriyet, 20 Eylül 1945, s. 1, 3; Son Posta, 20 Eylül 

1945, s. 1, 3; Tanin, 20 Eylül 1945, s. 2). 

İkinci Dünya Savaşı sona erdikten sonra Ankara’da ağırlanan iki devlet adamı Lübnan Cumhurbaşkanı 

Bechara Abdullah Al-Khoury ve Lübnan Başbakanı Saadi Al-Munla olmuştur. 20-23 Haziran 1946 

tarihleri arasında başkent temaslarını yürüten konuklar alışıldık olduk üzere Yüksek Ziraat Enstitüsünü 

ziyaret etmiştir. Lübnan Cumhurbaşkanı Bechara Al-Khoury, Yüksek Ziraat Enstitüsünde Tarım 

Bakanı Şevket Raşit Hatipoğlu, Enstitü Dekanı ve profesörleri tarafından karşılanmıştır. Bechara Al-

Khoury Enstitü kabul salonunda bir süre dinlendikten sonra her fakülteden bir öğrenci ile Enstitüde 

eğitim gören Suriyeli gençleri kabul etti. Bechara Al-Khoury bundan sonra Enstitünün müzesini, 

kütüphanesini, Ziraat ve Veteriner fakültelerini gezmiştir. Buralarda Türkiye dâhilinde sürdürülen çay, 

buğday, çavdar ve yerli dokumalara ait araştırmalar hakkında uzmanlardan bilgi almıştır (Cumhuriyet, 

22 Haziran 1946, s. 3; Ulus, 22 Haziran 1946, s. 1, 4; Vakit, 22 Haziran 1946, s. 1, 7). Lübnan 

http://gowikipedia.org/w/index.php?title=Georgi_Kyoseivanov&action=edit&redlink=1
http://gowikipedia.org/w/index.php?title=Georgi_Kyoseivanov&action=edit&redlink=1
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Cumhurbaşkanı Bechara Al-Khoury 22 Haziran günü ise Atatürk’ün geçici kabrini ziyaret ettikten 

sonra Millî Eğitim Bakanı Hasan Âli Yücel ile birlikte İkinci Sanat Okuluna varmıştır. Al-Khoury, 

sanat okulunda, tesviye ve makine atölyeleri ile demirhane ve dökümhaneyi, telgraf, telefon, 

laboratuvar ve atölyelerini modelhane ile musiki aletleri atölyesini ve marangozhaneleri gezmiştir. 

Bechara Al-Khoury aynı gün son olarak Millî Hasanoğlan Köy Enstitüsüne gitmiştir. Lübnanlı 

konuklar Enstitünün idare binası önünde biraz oturarak, Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel 

Müdürü Hakkı Tonguç tarafından verilen izahatı dinlemiştir. Daha sonra, Enstitünün çeşitli 

sahalardaki çalışmalarını incelemiş ve açık hava tiyatrosundaki gösteriyi izlemiştir (Cumhuriyet, 23 

Haziran 1946, s. 1, 2; Ulus, 23 Haziran 1946, s. 1, 4; Vakit, 22 Haziran 1946, s. 1, 7). 

Cumhurbaşkanı İnönü Döneminde ağırlanan ve eğitim kurumlarında temaslarda bulunan son lider 

Ürdün Kralı Abdullah Bin Hüseyin olmuştur. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün resmî davetlisi olan 

Ankara’ya gelen konuk lider 9 Ocak 1947 tarihinde Atatürk’ün Etnografya Müzesi’ndeki geçici 

kabrini ziyaret ettikten sonra saat Yüksek Ziraat Enstitüsünü ziyaret etmiştir. Rektörlük odasına giden 

Kral Abdullah burada Tarım Bakanı Faik Kurdoğlu tarafından enstitü hakkında verilen bilgileri dinledi 

ve enstitüye olan ziyareti için hazırlanmış olan programı incelemiştir. Müze, kitaplık, sağlık koruma 

ve parazitolojiyi gezen Kral, bilhassa at hastalıkları ve son yıllarda bazı memleketlerde rastlanan 

hastalıklar hakkında bilgi almıştır (Cumhuriyet, 10 Ocak 1947, s. 1, 3; Ulus, 10 Ocak 1947, s. 1, 3; 

Vakit, 10 Ocak 1947, s. 1, 5). 11 Ocak günü İsmet Paşa Kız Enstitüsünü ziyaret eden Kral Abdullah 

enstitünün her şubesinde incelemelerde bulunduktan sonra Harp Okulunu geçmiştir. Muhabere dersi 

ve kıyafet örnek odalarını, tank ve havacılık dersi odalarını, öğrenci yemek salonunu, motor dersi 

odasını, öğrenci yatakhanesini, resim atölyesini, kimya savaşı dersi odasını gezen konuk devlet adamı 

bölükle muharebe tatbikatı örneğini takip etmiştir (Cumhuriyet, 12 Ocak 1947, s. 3; Ulus, 12 Ocak 

1947, s. 1, 3; Vakit, 12 Ocak 1947, s. 1). 

 

DP DÖNEMİ EĞİTİM KURUMU ZİYARETLERİ 

Demokrat Parti Döneminde Ankara’da ağırlanan konuklardan olan Afganistan Başbakanı Serdar Şah 

Mahmud Han, 30 Temmuz 1951 günü Harp Okulunu ziyaret etmiştir (Cumhuriyet, 31 Temmuz 1951, 

s. 1, 4; Ulus,  31 Temmuz 1951, s. 1, 3). Ertesi yıl Yunanistan Kralı Paulos ve Kraliçe Frederika, 

Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın davetlisi olarak Türkiye’ gelmiştir. Kral I. Paulos 11 Haziran 1952 

günü ilk olarak Erkek Teknik Öğretmen Okulu ve İkinci Sanat Enstitüsünü daha sonra Ziraat ve 

Veteriner Fakültelerini ziyaret etmiştir. Kraliçe Frederika ve Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın kızı 

Nilüfer Gürsoy ise Çocuk Esirgeme Kurumunun Keçiören Yuvasına gitmiştir (Cumhuriyet, 12 

Haziran 1952, s. 1, 6; Ulus, 12 Haziran 1952, s. 1-2; Vatan, 12 Haziran 1952, s. 1, 5; Zafer, 12 Haziran 

1952, s. 1, 6).    

Görüldüğü üzere Demokrat Parti Döneminde yoğun olarak ziyaret edilen eğitim kurumlarından ilki 

Harp Okulu olmuştur. Nitekim Almanya Başbakanı Condrad Adenauer tarafından gerçekleşen gezi 

programında da bu okul yerini almıştır. Alman Başbakan Adenauer Ankara’da bulunduğu 20 Mart 

1954 günü Harp Okulunu ziyaret etmiş ve bu arada Kore’de savaşmış Türk askerlerini överek bunu 

takdiren 10 Kore gazisini Almanya’ya davet etmiştir (Akşam, 21 Mart 1954, s. 1, Vatan, 21 Mart 

1954, s. 1). Bu zincir Yugoslavya Devlet Başkanı Josip Broz Tito’nun 12-16 Nisan 1954 tarihleri 

arasında gerçekleşen Ankara ziyaretinde de aynen devam etmiştir. Tito, 14 Nisan günü beraberinde 

maiyeti erkânı olduğu halde Harp Okulunu ziyaret etmiştir. Tito, Harp Okulu girişinde Millî Savunma 

Bakanı Kenan Yılmaz, Kara Kuvvetler Kumandanı Orgeneral Nureddin Baransel, Harp Okulu 

Kumandanı Tuğgeneral Kemal Yükep ve Merkez Kumandanı Albay Hidayet Baştuğ tarafından 

karşılanarak okulun şeref salonuna alınmıştır. Burada kumandan tarafından Mareşal Tito’ya okul 

hakkında bilgi verilmiş ve daha sonra Harp Okulunun tesisleri ve dershaneleri kendisine gösterilmiştir. 

Tito, müteakiben Harp Okulu spor salonunda şerefine tertip edilen spor gösterilerini büyük bir ilgi ile 

takip etmiştir. Büyük bir memnuniyet içinde spor salonundan ayrılan Tito, okul kumandanı 

Tuğgeneral Kemal Yükebin’in odasında duygularını şöyle ifade etmiştir: “Buradaki beyanatım, Harp 

Okulunun şahsında, Türk ordusuna ait olacaktır. Harp Okulu yaptığı gösterilerle Türk ordusunun 

kudreti hakkında kâfi bir fikir vermiştir. Öğrencilerin spor gösterileri bilhassa kültürfizik hareketleri 

harikulade idi. Şimdi kudretli Türk ordusunun nasıl yetiştiğini daha iyi anlamış bulunuyorum. Harp 
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Okulu ile cidden övünebilirsiniz. Bu duygulara benimle beraber gelenlerin de iştirak edeceğinden 

eminim. Harp Okulunda Yugoslavya’ya ve şahsıma gösterilen müstesna alakadan dolayı çok 

mütehassis oldum. Memleketlerimizin istiklallerini korumak için vazifeli olan kumandanları ve 

yarının kumandan namzetlerini görmekle ayrıca iftihar duydum. Bu vesile ile bütün okul erkânı, 

öğretmenler ve öğrencilere teşekkür eder, kudretli Türk ordusunun mensuplarını selamlarım.” (Akşam, 

15 Nisan 1954, s. 1; Zafer, 15 Nisan 1954, s. 1, 4). Mareşal Tito, Ankara’daki son ziyaret gününde ise 

ilk olarak İsmet Paşa Kız Enstitüsünü, Teknik Öğretmen Okulunu, Arkeoloji Enstitüsünü ve 

Etnografya Müzesi’ni gezmiş ve incelemelerde bulunmuştur (Akşam, 16 Nisan 1954, s. 1; Zafer, 16 

Nisan 1954, s. 1, 6). 

Libya Başbakanı Mustafa Ahmed Ben Halim, Türkiye hükûmetinin daveti üzerine 21 Haziran 1954’te 

Ankara’ya gelmiştir. Ertesi gün Libyalı konuklar alışıldık üzere ilk olarak Harp Okulunu ziyaret etmiş 

ve burada öğrencilerin spor gösterilerini izlemiştir (Akşam, 23 Haziran 1954, s. 2; Cumhuriyet, 23 

Haziran 1954, s. 1, 6; Zafer, 23 Haziran 1954, s. 1, 7).  

Demokrat Parti iktidarının Balkan ve Bağdat Paktı teşebbüslerinin hızlandığı o yıllarda askeri bir okul 

olan ve Türk Ordusunun temel eğitimini teşkil eden Harp Okulu ziyareti tesadüf değildir. Bağdat Paktı 

için teklif götürülecek bir diğer devlet olan Lübnan Cumhurbaşkanı Camille Chamoun ve Lübnan 

Başbakanı Sami as-Solh 1-6 Nisan 1955 tarihlerinde Ankara’da bulunmuş ve onlarda Harp Okulunu 

ziyaret etmiştir. Chamoun ve beraberindekiler, okul kapısında Genelkurmay Başkanı Orgeneral 

Nureddin Baransel ve Harp Okulu Kumandanı Tuğgeneral Kemal Yükep tarafından karşılanmıştır. 

Tören kıtasının teftişinin ardından konuklar Türk yetkililerle şeref salonuna geçmiş ve Harp Okulu 

bandosunun çaldığı müzik ile çeşitli spor gösterileri izlemiştir (Akşam, 03 Nisan 1955, s. 1, 2; 

Milliyet, 03 Nisan 1955, s. 7; Tan, 03 Nisan 1955, s. 1, 5; Zafer, 03 Nisan 1955, s. 1, 4). 

Cumhurbaşkanı Chamoun, 4 Nisan günü ise Hitit Müzesi’ni ziyaretinden sonra Ziraat Fakültesi’ne 

geçmiştir. Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği Cumhurbaşkanı ve eşine, fakülte rozeti takdim edilmiştir. 

Lübnan Cumhurbaşkanı fakülteyi gezdikten sonra Çubuk Barajı’nda verilen kır yemeğine katılmıştır. 

Çubuk Barajı’ndaki yemekten sonra Ankara Kız Teknik Öğretmen Okulunu ziyaret eden konuklar, 

okul müdiresi Rebia İren tarafından karşılanmıştır (Akşam, 05 Nisan 1955, s. 1; Milliyet, 05 Nisan 

1955, s. 7; Tan, 05 Nisan 1955, s. 1, 7; Zafer, 05 Nisan 1955, s. 1, 3).   

Türkiye ve Irak arasında Orta Doğu’da bir güvenlik teşkilatı kurmaya karar verilmişti. Söz konusu 

teşkilatın kurulmasından sonra Irak’tan en üst düzey devlet adamlarından Irak Kralı II. Faysal, Veliaht 

Prens Abdülillah ve Irak Başbakanı Nuri Said Paşa 27 Haziran1955 tarihinde Ankara’ya gelmiştir. 

Türk devlet yetkilileri ile olan siyasi görüşmelere ara verildiği bir dönemde 28 Haziran günü Ankara 

gezisine çıkan konuklar Ankara Kız Teknik Öğretim Okulunu ziyaret etmiştir. Konuklar okula 

geldikleri zaman, okul müdiresi, öğretmenler ve ders yılı esnasında yaptıkları çeşitli renklerdeki 

elbiselerini giymiş olan öğrenciler tarafından sevgi gösterileriyle karşılanmıştır. Okulda bir saat kalan 

Kral II. Faysal ile Prens Abdülillah ve Irak Başbakanı Nuri Said Paşa, gördükleri başarı ve 

mükemmeliyetten dolayı müdire ile öğretmenlere takdirlerini bildirerek okuldan ayrılmıştır (Zafer, 29 

Haziran 1955, s. 1, 3). 29 Haziran günü Irak Kralı II. Faysal ve Veliaht Prens Abdülillah, Etnografya 

Müzesi’ne ve Ziraat Fakültesine ziyaret gerçekleştirmiştir (Cumhuriyet, 30 Haziran 1955; Vatan, 30 

Haziran 1955). 30 Haziran günü ise Iraklı liderler Harp Okulunu ziyaret etmiştir. Iraklı konuklar okul 

hakkında bilgi aldıktan sonra kendileri şerefine tertip edilmiş olan spor gösterileri izlemiştir (Vatan, 01 

Temmuz 1955; Cumhuriyet, 01 Temmuz 1955). 

Başbakan Adnan Menderes’in Tahran ziyareti sırasında Türkiye’ye davet ettiği Muhammed Rıza 

Pehlevi İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi 15 Mayıs 1956 tarihinde Ankara’da olmuştur. 16 Mayıs 

günü Türk Ocağında yapılan gösterdikleri inceleyen Pehlevi aynı gün Devlet Konservatuvarını ve 

Ankara Kız Teknik Öğretmen Okulu’nu gezmiştir. Konuklara bu ziyaretlerinin hatırası olarak zarif bir 

işlemeli kutu içinde simle işlenmiş bir çevre ile simle işlenmiş bir gece çantası, içinde yine simle 

işlenmiş pudriyer ve tarak mahfazası hediye edilmiştir (Cumhuriyet, 17 Mayıs 1956, s. 5; Ulus, 17 

Mayıs 1956, s. 5). İranlı devlet adamlarının 17 Mayıs’ta uğradıkları diğer bir kurum Harp Okulu 

olmuştur. Okul hakkında bilgi alan, gezi düzenleyen Pehlevi için kara, deniz ve hava harp okulları kız 

öğrencilerinin de katılmış olduğu gösteriler yapılmıştır (Cumhuriyet, 18 Mayıs 1956, s. 5). 
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Türkiye-Afganistan ilişkilerinin iyi olduğu o yıllarda Afganistan Başbakanı Serdar Muhammed Davut 

Han 17-20 Nisan 1957 tarihleri arasında Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Ülkemizde 

samimi duygularla ağırlanan Serdar Muhammed Davud Han, 19 Nisan günü Harita Genel 

Müdürlüğünden sonra Kara Harp Okulunu ziyaret etmiştir. Bandonun refakatinde Harp Okulu 

öğrencilerinin ellerinde Türkiye ve Afganistan bayrakları olduğu halde yaptıkları beden eğitimi 

gösterileri, Türk-Afgan dostluk ve kardeşliğinin samimi bir göstergesi halinde devam etmiştir. Konuk 

başbakan Harp Okulundan ayrılmadan önce duygularını şeref defterine şu cümlelerle ifade etti: “Harp 

Okulunu ve özellikle onun son zamanlardaki ilerlemelerini görmekle çok memnun oldum. Türk 

gençlerini yurt savunması ve millî şerefin korunması için yetiştiren bu müessesenin muvaffakiyetini 

Ulu Tanrıdan niyaz ederim.” (Zafer, 20 Nisan 1957, s. 1).  

Serdar Muhammed Davud Han’dan kısa süre sonra bu defa Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın daveti 

üzerine Zahir Şah 26 Ağustos 1957 tarihinde Ankara’ya gelmiştir. Zahir Şah’ın da ilk ziyareti Harp 

Okulu olmuştur. Okul şeref salonundaki istirahati esnasında okul kumandanı tarafından Kral’a, Harp 

Okulunun kuruluşu, çalışmaları ve eğitim sistemi hakkında geniş izahat verilmiş ve bilâhare okulun 

film, topografya, kıyafet örnekleri, muhabere, fizik elektronik, kimya, teknik resim, yabancı dil, motor 

ve hava dershaneleri ve laboratuvarları ile kız öğrenci yatakhanesi ve kitaplığı gezilmiştir (Ulus, 29 

Ağustos 1957, s. 1; Zafer, 29 Ağustos 1957, s. 1, 4). 

Demokrat Parti iktidarının son yıllarında Endonezya Cumhurbaşkanı Ahmed Sukarno’ya 27 Nisan 

1959 tarihinde İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Endonezya Devlet Başkanı Ahmed 

Sukarno’ya Fahri Hukuk Doktorluğu payesi verilmiştir (Cumhuriyet, 28 Nisan 1959, s.1, 5). ABD 

Başkanı Dwight David Eisenhower’a ise 6 Aralık 1959 tarihinde Ankara Üniversitesi tarafından fahri 

doktora ünvanı verilmiştir (Ulus, 07 Aralık 1959, s. 5). 

27 Mayıs askeri darbesinden sonra cumhurbaşkanı olan Cemal Gürsel Döneminde ise Türkiye’ye 

gelen yabancı lider sayısında bir azalma yaşanmıştır. O günlerde ABD Başkan Yardımcısı Lyndon 

Johnson 26 Ağustos 1962 tarihinde Ankara’ya gelmiştir. Johnson, 27 Ağustos günü beraberinde eşi ve 

kızı olduğu halde Mamak Ordu Okuma Yazma Merkezini ziyaret etmiştir. Okula giderken, Gülveren 

semtinde duran Başkan Yardımcısı, burada birikmiş olan halkla hasbihalde bulunmuş ve halka şunları 

söylemiştir: “Sizin memleketiniz çok hoşuma gitti. Sizi çok beğendim. Okula gidin, iyi vatandaş 

olmağa çalışın. Hür dünyada memleketinizin büyük yeri var. Türk-Amerikan dostluğu çok 

yaşayacaktır. Bundan şüpheniz olmasın. Hepinize selamlar…” Okuldan ayrıldıktan sonra yol boyunca 

birikmiş Ankaralılara açık otomobilinde ayağa kalkarak eli ile selam veren Mr. Johnson, Gülveren 

semtinde otomobilden inmiştir. Bu sırada okunmakta olan akşam ezanını dinlemiş ve daha sonra orada 

bir eve girerek ev halkı ile sohbet etmiştir. Daha sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi bahçesine 

geçerek orada bulunan öğrencilerle bir müddet görüşmüş ve bilahare TBMM’ye gitmiştir 

(Cumhuriyet, 28 Ağustos 1962). İran Şehinşah’ı Muhammed Rıza Pehlevi’nin 27 Ekim 1962 tarihinde 

başlayan Ankara ziyaretinde uğradığı yer yine Harp Okulu olmuştur.3 

 

SONUÇ 

Atatürk Döneminde Ankara’da bulunan yabancı liderler şehrin modern yüzünü temsil eden eğitim 

kurumlarını ziyaret etmişlerdir. Çoğu konuk, Yüksek Ziraat Enstitüsünü, İsmet Paşa Kız Enstitüsünü, 

Gazi Muallim Mektebini ve Harp Okulunu ziyaret etmişlerdir. Okulların kendi özelliklerine göre 

ayırıcı yönlerini gören konuklar, öğretim elemanları ve öğrencilerle de görüşmeler yapmışlardır. Bu 

arada Türk Ocağı binası, halkevleri ve Etnografya Müzesi de hemen bütün konukların uğrak yeri 

olmuştur. Ankara Kalesi ve Etnografya Müzesi Cumhurbaşkanı İsmet İnönü döneminin ziyaret edilen 

tarihi mekânları olurken, Atatürk döneminde olduğu gibi, Yüksek Ziraat Enstitüsü ve İsmet Paşa Kız 

Enstitüsü de konuk devlet adamlarına ev sahipliği yapmıştır. İnönü döneminde, Atatürk döneminden 

farklı olarak, ziyaret mekânı bağlamında eklenen en önemli eğitim kurumu Hasanoğlan Köy Enstitüsü 

olmuştur. Demokrat Parti iktidarı yıllarında ise ağırlıklı olarak Harp Okulu, Ziraat Fakültesi, Gazi 

Terbiye Enstitüsü, Ankara Kız Teknik Öğretmen Okulu konuk liderlerin ziyaret ettikleri eğitim 

kurumları olmuştur (Ertan ve Demirtaş, 2022). 1961 sonrasında Cumhurbaşkanı olan Cemal Gürsel 

 
3 Cumhuriyet, 29 Ekim 1962. 
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Döneminde Türkiye’ye gerçekleşen üst düzey yabancı lider ziyareti hem azalmış hem de gelen 

konuklar tarafından eğitim kurumlarına yönelik geziler daha seyrek görülür olmuştur. Bu durum 

Cevdet Sunay’ın cumhurbaşkanlığı sürecinde yeniden normal seyrine kavuşacaktır. 
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ÖZET 

İsmet İnönü’nün 11 Kasım 1938 tarihinde Cumhurbaşkanlığına seçilmesinden hemen sonra Milli 

Eğitim Bakanı’ndan eğitmen kurslarını sürdürmesini, ilköğretim işlerine hız vermesini istemiştir. Her 

ne kadar İkinci Dünya Savaşı koşulları eğitim faaliyetlerini zorlaştırmış olsa da bu dönemde kabul 

edilen yasalar ve gerçekleştirilen uygulamalarla ilköğretimde okul, öğretmen ve öğrenci sayıları 

artırılmaya çalışılmıştır. Ayrıca köyleri içinden çıkacak elamanlarla canlandırarak, köylülerin 

yönetime ortak olmasını, ülkenin toptan gelişimini sağlamak hedeflenmiştir. 

Cumhurbaşkanı İnönü, İkinci Dünya Savaşı devam ederken sadece ilköğretimle ilgili olan çok sayıda 

uzun radyo konuşmaları yapmıştır. Bu konuşmalarda işin uzmanı gibi ayrıntılara girmiş, ilköğretimin 

sadece Milli Eğitim Bakanlığı’nın işi olmaması gerektiğine savunmuştur. Cumhurbaşkanı İnönü okul 

ziyaretlerinde TBMM Başkanını, Başbakanı, parti üyelerini, kimi milletvekillerini, Ankara Valisini, 

İlköğretim Genel Müdürünü de beraberinde götürmesi onun ilköğretim işlerinin bütün devleti 

ilgilendirdiğine olan inancını gösterir nitelikte olmuştur. 

Bu çalışmada Atatürk döneminde inşa edilmeye başlanan ilköğretim işlerinin İsmet İnönü döneminde 

izlediği seyir, parti ve hükümet programları, Milli Eğitim Şûraları, basın, resmi kaynaklar, ilgili kanun, 

yönetmelik ve genelgeler incelenerek ele alınacaktır. Ayrıca İsmet İnönü’nün ilköğretime bakış açısı 

söylev ve demeçleri üzerinden yorumlanmaya çalışılacaktır. İsmet İnönü döneminde kurulan eğitim 

kurumlarından Köy Enstitüleri, resmi ideolojiye ve ilköğretime sunduğu katkılar yönüyle ele 

alınacaktır. İlköğretim kurumlarında müfredat ve program değişikliklerinin etkisi ortaya konulmaya 

çalışılacaktır. İlköğretim politikaları ele alınırken bu döneme ilişkin olumlu ve olumsuz yorumlar 

savaş koşulları da irdelenerek betimsel olarak incelenecektir. Dönemin ilköğretim meseleleri belgeler 

yoluyla inceleyerek analitik sonuçlar elde etmeye de çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: İlköğretim, Eğitim, İsmet İnönü, İkinci Dünya Savaşı. 

 

ABSTRACT 

Immediately after İsmet İnönü was elected to the Presidency on 11 November 1938, he asked the 

Minister of National Education to continue the instructor courses and speed up the primary education 

works. Although the conditions of the Second World War made educational activities difficult, the 

number of schools, teachers and students in primary education was tried to be increased with the laws 

adopted and practices carried out in this period. In addition, it is aimed to ensure that the villagers 

become a partner in the administration and the wholesale development of the country by revitalizing 

the villages with the employees to come from within. 

During the Second World War, President İnönü made many long radio speeches about primary 

education only. In these speeches, he went into details like an expert and argued that primary 

education should not only be the work of the Ministry of National Education. The fact that President 

İnönü took the Speaker of the Grand National Assembly of Turkey, the Prime Minister, party 
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members, some deputies, the Governor of Ankara and the General Director of Primary Education with 

him during his school visits, showed his belief that primary education affairs concern the entire state. 

In this study, the course of the primary education works, which were started to be built during the 

Atatürk period, during the İsmet İnönü period, the party and government programs, the National 

Education Councils, the press, official sources, related laws, regulations and circulars will be 

examined. In addition, İsmet İnönü's perspective on primary education will be tried to be interpreted 

through his speeches and statements. Village Institutes, one of the educational institutions established 

during the İsmet İnönü period, will be discussed in terms of their contributions to the official ideology 

and primary education. The effect of curriculum and program changes in primary education 

institutions will be tried to be revealed. While the primary education policies are being discussed, 

positive and negative comments about this period will be examined descriptively by examining the 

war conditions. It will also be tried to obtain analytical results by examining the primary education 

issues of the period through documents. 

Keywords: Primary education, Education, İsmet İnönü, II. World War. 

 

GİRİŞ 

Atatürk'ün önemli atılımlarından biri, başlattığı eğitim seferberliğiydi. Onun bu konuda nasıl kararlı 

olduğunu, neleri özlediğini iyi bilen İnönü, kesin görüşünü belirtmişti: "Köyde Eğitim asla 

aksamayacak, kaldığı yerden sürecek"ti. Milli Eğitim Bakanı Saffet Arıkan, Atatürk'ün ölümünden 

çok sarsılmış, sağlık nedeniyle görevinden ayrılmıştı. Bu bakanlığa Arıkan'ın yerini dolduracak genç 

bir bakan getirilmiştir (Türkoğlu, 1997: 134). Hasan Ali Yücel göreve başlar başlamaz ilk işi, özellikle 

İnönü'nün özenle üstünde durduğu "ilköğretim seferberliği" ve "köyde eğitim" için yapılmakta olanları 

izlemek ve değerlendirmek olmuştur (Türkoğlu, 1997; s.134-135). 

29 Mayıs 1939’da toplanan CHP Beşinci Büyük Kurultay’ında memleket kültür hayatını geliştirmek 

ve milletin bilgi ve istihsal kudreti seviyesini yükseltmek için düşündüğü ve aldırdığı tedbirlerin 

başında, ilköğretimin, köy enstitüleri yoluyla vatanın her bucağını kaplayan kalkınmanın, teknik 

öğretimin ve bütün olarak her cephesiyle Türk Maarifinin, Türk irfan hayatının gelişimini sağlayacak 

fikir ve yayın hareketlerinin bulunması Türk Milletinin parlak istikbalini müjdeleyen en canlı 

tanıklardır. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün bu meseleler üzerindeki yakın ilgisini gösteren bazı 

gelişmeler ve sözler üzerinde durulacaktır.  

Yüksek Maarif Şurası 22 Temmuz 1939 tarihinde İsmet İnönü Kız Enstitüsünde toplanmış ve Maarif 

Vekili Hasan Ali Yücel konuşması ile şura mesaisini açmıştır. 27 Temmuz günü ise Cumhurbaşkanı 

İnönü Çankaya'da maarif şurası azası ile refikaları şerefine bir resmikabul düzenlemiştir. Bu 

resmikabulde TBMM Başkanı Abdülhalik Renda ile diğer vekillerde eşleri ile birlikte hazır 

bulunmuştur. Resmikabulün sonunda Cumhurbaşkanı İsmet İnönü köşkün merasim salonunda Maarif 

şurasının çalışmalarını takdir etmiştir (Akşam, 28 Temmuz 1939; Ulus, 28 Temmuz 1939; Ayın 

Tarihi, Sayı: 68, Temmuz 1939, s.90-91). Maarif Şûrası üyeleriyle görüşürken "Büyük Türk Milletini, 

lâyık olduğu derecede tebarüz ettirecek tek vasıta, onun kültür ve teknik kuvvetidir." diyen İnönü, 

Türk maarifinin iki büyük hedefini göstermiştir (İnönü, 1945; 49-52).  

Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, 1 Kasım 1939 tarihinde Meclis açış nutkunda da, söz maarife gelince, 

“Maarif işlerimizin, malî ve umumi şartlarımız sıkıntıya maruz olsalar bile, yeni meclisin tarihinde 

mümtaz bir farika olacak şekilde ele alınmasın” isteyerek, memleketin ilk ve teknik öğretim 

alanlarında alınması gereken esaslı tedbirlerin ilk direktiflerini vermiştir (İnönü, 1945; 49-52).  

4 Aralık 1939 Siyasal Bilgiler Okulunun yıldönümü münasebetiyle müessese binasında bir toplantı 

yapılmıştır. Bu toplantıda TBMM Başkanı Abdülhalik Renda, Maarif Hariciye, Maliye ve Ticaret 

Vekilleri birçok mebuslar hazır bulunmuştur. Bir heyet Milli Şefe giderek mektebin ve mezunlarının 

derin tazimlerini arz etmiştir (Ulus, 5 Aralık 1939). O günlerde Maarif Vekili Antep'e gitmiştir. Hasan 

Ali Yücel yeni yapılan ilkokulun açılma töreninde şu sözleri söyleyerek kurdeleyi kesmiştir: "Bu 

okulu kurmakta emek çekenlere, bilhassa Diyarbakır valisine şahsen şükranlarımı arz ederim. Bu 

mektebin adını Milli Şefimizin adları ile İnönü ile tevsim etmeyi muvaffık gördük. Çok temenni 
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ederim ki burada okuyan memleket çocukları da Milli Şefimiz gibi memleket seven yetişsin." (Akşam, 

25 Aralık 1939).  

 

İNÖNÜ VE KÖY ENSTİTÜLERİ 

17 Nisan 1940'ta TBMM'de onaylanan "3803 Sayılı Koy Enstitüleri Yasası" gerekçesinde, "köy 

öğretmeni ile birlikte başka eleman da yetiştirileceği için bu merkez kurumlara 'Koy Enstitüsü' adını 

vermek yerinde olacaktır" deniyordu. 3803 Sayılı Köy Enstitüleri Yasası TBMM'den kolayca 

geçmemiştir. Yücel, şûrada yaptığı gibi acı köy gerçeklerinin sayılarını onlara da anımsatmıştır. Önce, 

İnönü'nün çeşitli yerlerde yaptığı şu konuşmaları çıkardı onların karşısına Yücel, daha sonra, 

İnönü'nün bu sözlerine dayanarak, "Milli şefimizin verdiği direktiflere göre ilköğretimi 

çözümleyeceğine inandığımız bu yasayla karşınızdayız" dedi. Yasaya temel olan köy gerçeklerini 

açıklamayı sürdürdü (Türkoğlu, 1997; s.153-156). 

Millî Şef İnönü, köy enstitülerini de bütün memleketçe yapılacak kültür kalkınmasının bel kemiği 

bilmiş, onların çalışmalarım yerlerinde ve en yakın bir ilgiyle sık sık izlemekte büyük bir iç açıklığı 

duymuştur. Genç köy öğretmenlerine, 1 Eylül 1941’de "Köylerimiz sizi bekliyor!" diyen İnönü, bu 

büyük memleket davasına nasıl bir güvenle bağlanmış olduğunu göstermiştir (İnönü, 1945; 49-52). 

İnönü'nün bu kurumlara olan özeni, oğlu Erdal İnönü'nün Antlar ve Düşünceler adlı yapıtında da çeşitli 

yönleriyle yer almıştır. Bir yerinde şunları anlatıyor: "Köy Enstitüleri projesine ilk günden beri büyük 

bir umutla sarılmış, gerçekleşmesi için tüm olanaklarını seferber etmişti. Hareketin her aşamasını 

yakından izliyordu. Onun bu konudaki heyecanı köşke, ailesine bile yansıyordu." Bir gün 

Cumhurbaşkanlığı köşkünün üst katındaki yemek salonunda oğlu Erdal'ı yanına çağırıyor İnönü. 

Elinde bir tomar kâğıt vardır. Onları okumakta, kalemiyle kimi hesaplar yapmaktadır. Bu hesapları 

yapmada kendine yardım etmesini istiyor ondan. Ne olduğunu bilmeden yardım ediyor babasının 

hesap yapmasına. Sonunda: "İşte böyle, yasayı bu şekliyle uygulayabilirsek, şu kadar yıl sonra 

Türkiye'de okulsuz köy kalmayacak" diyor babası. Genç İnönü, ancak o zaman anlıyor onun elindeki 

raporun aslında Köy Enstitüleri Yasa taslağı olduğunu...” (Türkoğlu, 1997; s479-487). 

Cumhurbaşkanı İnönü’nün Köy Enstitülerine verdiği önem dönem basını tarafından da sıklıkla kale 

alınmıştır. Bunlardan biri olan haberde konu şöyle özetlenmiştir. “Köy enstitülerini Cumhuriyetin 

eserleri içinde en kıymetlisi ve en sevgilisi sayıyorum, buradan yetişen evlatlarımızın 

muvaffakiyetlerini ömrüm oldukça yakından, candan takip edeceğim.” Türk köylüsünü okutmak ve 

onu daha iyi bir müstahsil, ayni zamanda milli sanayimiz için iyi bir müstehlik haline getirmek 

gayesiyle lazım gelen elemanları yetiştirmek maksadı ile bir seneden beri faaliyette bulunan köy 

enstitüleri hakkında Maarif Vekâleti tarafından yapılan tetkikler bitmiştir. 30 bin köyümüzün muallim 

ihtiyacını temin edecek olan enstitülerin muvaffakiyeti için teşkilata yapılacak ilaveler etrafında 

vekâlet, buralarda çalışan müdür ve muallimlerle mütehassısların mütalaalarını sormuştu. Bu husustaki 

müşahede ve fikirler Ağustosun sonuna kadar vekâlete bildirilmiş olacaktır. Maarif Vekâleti, 

enstitülerin çalışmaları hakkında güzel bir broşür hazırlamıştır. Broşür, Milli Şef İsmet İnönü’nün 

takdirkâr sözleri ile başlamakta ve Başvekil Refik Saydam’ın ve Maarif Vekili Hasan Ali Yücelin 

birer yazılarını ihtica eylemektedir. Milli Şef İsmet İnönü bu husustaki duygularını şu cümlelerle ifade 

etmektedir; “Köy enstitülerini Cumhuriyetin eserleri içinde en kıymetlisi ve en sevgilisi sayıyorum. 

Köy enstitülerinden yetişen evlatlarımızın muvaffakiyetlerini ömrüm oldukça yakından candan takip 

edeceğim.” (Cumhuriyet, 25 Haziran 1941). 

İsmet İnönü’nün Köy Enstitüleri ve ilköğretime verdiği önem bu okullara yaptığı gezilerle de kendini 

göstermiştir. Nitekim 1 Eylül 1941 tarihinde, Kızılçullu köy enstitüsünü ziyaret eden cumhurbaşkanı 

enstitüsü hatıra defterini imzaladıktan sonra mektepten ayrılırlarken, toplanan talebeye hitaben şu 

sözleri söylemişlerdir: “Köy enstitülerine çok ehemmiyet veriyorum. Ve bu sahadaki çalışmaları 

yakından takip ediyorum. Sizlere çok güveniyorum. Sizlerde çok ümidimiz vardır. Çalışmalarınızdan 

çok memnun oldum. Bundan sonra da yine çalışınız. Bundan sonra da çalışmalarınızı takip edeceğim. 

Ahlaklı, vakarlı, haysiyetli insanlar olarak yetişiniz. Köylerimiz sizi bekliyor. Köylerimizde de sizi 

göreceğim. Memnun oldum. Allah’a ısmarladık.” (Akşam, 2 Eylül 1941; Cumhuriyet, 2 Eylül 1941; 

Vatan, 2 Eylül 1941; Yeni Sabah, 2 Eylül 1941). 
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Cumhurbaşkanı İnönü, TBMM’nin yasama yılı konuşmalarında eğitim işlerine ait kısmına girerken 

özellikle köy enstitülerinden söze başlamıştır. Her vakit müspet ve realist konuşan İnönü bu 

nutuklarında kamuoyuna rakamlar ile bilgi vermiştir (Demirkan, 1941). 

23 Nisan 1942 çocuk bayramı münasebetiyle ilkokul talebelerinden ayrılmış bir grup Çankaya’ya 

giderek Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ve eşi tarafından kabul edilmiştir. Bu esnada Başvekil Dr. Refik 

Saydam ve Maarif Vekili Hasan Ali Yücel de Reisicumhurun yanında bulunmuştur (Akşam, 24 Nisan 

1942; Cumhuriyet, 24 Nisan 1942). 

20 Temmuz 1942 tarihinde Cumhurbaşkanı İnönü, Orta Anadolu’da seyahate çıkmıştır. İnönü, 

seyahatinden önce Hasanoğlan Köy Enstitüsüne Başbakan Saydam ile beraber gelmiştir. İnönü, burada 

yaptığı incelemelerden sonra seyahatine devam etmiştir (Akşam, 21 Temmuz 1942; Vatan, 21 

Temmuz 1942; Yeni Sabah, 21 Temmuz 1942; Ulus, 21 Temmuz 1942). Milli Şef Sivrihisar’da 

köylülerle görüşerek direktifler verdikten sonra Çifteler Köy Enstitüsüne gitmiştir. 21 Ağustos 

1942’de de Kayseri’ye gelen cumhurbaşkanı şehirde kısa bir müddet kalmış, Parti ve Halkevini ziyaret 

ettikten, alakadarlardan ve temas ettikleri halktan vilayetin umumi durumu hakkında izahat aldıktan 

sonra Pazarören köy enstitüsünü gezmiştir (Akşam, 22 Ağustos 1942; Ulus, 22 Ağustos 1942). 

Cumhurbaşkanı’nın yine bir başka gezisi Maarif Vekili Hasan Ali Yücel, İstanbul Üniversitesi rektörü 

Dr. Tevfik Sağlam, Ankara Valisi Nevzat Tandoğan ve İlköğretim Umum Müdürü Hakkı Tonguç 

olduğu 19 Ekim 1943 tarihinde Hasanoğlan Köy Enstitüsüne olmuştur. İnönü burada öğrencileri türlü 

çalışmalarda iken teftiş etmiş, yeni yapılan binaları, atölyeleri, laboratuvarları ve açıkhava tiyatrosunu 

görmüş, öğrenici toplantısında yapılan gösterilerde hazır bulunmuştur. Milli Şef sevgi evinde açılan 

sağlık ve tıp yayımı sergisini gezmiş ve tıbbi neşriyat üzerinde bilhassa durarak harf devriminden 

sonra neşredilen kitap ve dergiler hakkında izahat almış ve elde edilmiş olan neticelerden 

memnunluğunu bildirmiştir (Akşam,  20 Ekim 1943; Yeni Sabah,  20 Ekim 1943; Cumhuriyet, 20 

Ekim 1943).  

 

İNÖNÜ VE İLKÖĞRETİM 

Türk devlet adamlarının ilköğretim davası adına alacağı kararların görüşüldüğü önemli bir yer 

bakanlar kurulu toplantıları olmuştur. Örneğin 17 Mart 1944 tarihinde Cumhurbaşkanının 

başkanlığında toplanmış olan icra vekilleri heyeti, ilköğretimin geliştirilmesi etrafında İnönü’nün 

direktifleri dinlenmiş ve Maarif vekilliğince meseleye dair hazırlanan raporda yazılı meseleleri 

müzakere ederek aşağıdaki işlerin yapılmasına karar verilmiştir: 

1-Hükümetin elindeki her türlü vasıtalardan istifade ederek halka ilköğretimin önemini anlatmak 

2-Okul ve öğretmen bulunan yerlerde talebe devamsızlığın önüne geçmek için gerekli her türlü 

tedbirleri almak, ders yılı için de öğretmense sınıf veya okul bırakmamak. 

3- Yeni okul binaları yapılması için ilgilileri esaslı ve planlı çalışmaya sevk edecek kanuni tedbirleri 

almak memlekette okul yapımını süratlendirmek. 

4-Köy Enstitülerinden mezun olacak öğretmenleri köylere yerleştirmek için alınması gerekli kanuni 

tedbirleri vaktinde alarak köy okullarına tahsis edilecek araziyi sağlamak, okul binalarını hazırlatmak 

ve alakalıların bu alanlardaki çalışmaları teftiş edeceklere kolaylıklar göstermek suretiyle bu işin 

verimini arttırmak (Yeni Sabah, 18 Mart 1944; Cumhuriyet, 18 Mart 1944). 

Cumhurbaşkanı İnönü’nün 1944 yılının 19 Mayıs’ın da yapmış olduğu konuşma, Türk maarifi ve 

Cumhuriyet maarifçileri için tarihi bir gün olmuştur. İnönü, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı 

konuşmasında da şunları söylemiştir: "İlköğretim hiçbir devirde bugünkü ölçüleriyle ele alınmamıştır. 

Cumhuriyetin ilk gününden beri arkasından koştuğumuz ilköğretim ülküsü başarılmak yolundadır. Bu 

yıldan sonra binlerce köy okulunun açılacağı bir devre giriyoruz. Hazırlıklar tamamdır. Makine 

kurulmuştur. Bundan sonra yalnız ameli sonuçlar alacağız. Yakın uzak, büyük küçük, toplu dağınık, 

bütün köylerin kız-erkek bütün çocukları, çok değerli öğretmenlerin karşısında derslikleri doldura-

caklardır. Sonunda, on yılda Türkiye'de ilköğretim sorununun çözümlenmiş olacağını açık ve kesin 

olarak görebiliyoruz." (Türkoğlu, 1997; s479-487). 
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Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün maarif meselesine verdiği önemi gösteren bu nutuk basında geniş yer 

tutmuş ve kamuoyunda karşılığını bulmuştur. “Milli Şefin millet seviyesini yükseltmek için dört elle 

sarıldığı, gece gündüz uğraştığı bu hudutsuz gayret ve fedakârlık alanını, bir takım fesatçılar, 

kendilerine kolay bir politika ve propaganda sahası yapmak istemişlerdir. Aziz Cumhurbaşkanının, 

gençliğe hitabında ki acı duyguların, sert sözlerin sebebini anlamak kolaydır: Memleket, taze 

dimağlar, genç yürekler mekteplerde zehirlenmek sureti ile temelinden yıkılmak isteniyor, bu fesada 

alet olarak da kolay kolay şüphe edilemeyeceği, dil uzatılamayacağı ve münakaşaya konmayacağı 

sanılan kutsal milliyet gayeleri kullanılıyor. Milli Şef, bu hareketleri, sadece adaletin pençesine 

düşmüş, kanunun uğraşacağı münferit ve olağan suçlar halinden çıkarak, sinsi bir vatan tehlikesini, 

öğretmenlere ve gençliğe, yüreği yanan ve hüzün duyan bir baba şefkati ile öğüt konusu yapmakla, 

hem parmağını korkunç bir yaraya şiddetle basmış ve onu deşmiş, hem de hastalığı kökünden yok 

edecek çareyi bulmuştur: açık konuşmak…” (Akşam, 21 Mayıs 1944). 

Millî Şef İnönü, memlekette ilköğretimin bütün memleket ölçüsünde yayılması için düşündüklerini de 

7 Ağustos 1944 günü, “İlköğretim” dergisinde anladıkları “İlk Öğretim dâvamız” başlıklı makale ile 

memleket efkârı umumiyesine bildirmiş, bu alanda da maarif işlerimize, gayeye varılıncaya kadar, 

gidilecek yolu daima aydınlatacak olan büyük bir ışık tutmuşlardır. Millî Şef gibi, ona inanan her Türk 

artık biliyor ki: Türk Milleti İlköğretimde göz diktiğimiz amaca vardıktan sonra, büsbütün başka 

kudrette bir varlık olacaktır, istihsalimiz, yani kazancımız bu sayede çok artacak; memleket yüksek bir 

teknik kabiliyet edinecek; büyük milletimizin yaradılışındaki kabiliyetleri içinde insanlığın bütün iyi 

vasıfları engin değerler atacaktır. Çok kuvvetli ve çok kıymetli bir millet olmanın çaresi, ilk eğretimin 

tamamlanmasıyla elde edilmeye başlanır (İnönü, 1945: 49-52). 

1945 yılı girerken iktidar birkaç devrimci hareketlerine devam etmiştir. Bunların biri bizzat İsmet 

İnönü'nün açtığı ve takip ettiği ilköğretim seferberliğidir. Cumhurbaşkanı, Ağustos ayının sonlarında 

“İlköğretim dâvamız” başlıklı ve bir direktif mahiyetindeki makalesinde şöyle diyordu: 

“Vatandaşlarım emin olsunlar ilköğretim dâvası üç beş ay sürecek saman alevi cinsînden heveslerle 

neticelenemez. Biz senelerce sürecek en kuvvetli irade ve sebatla bir meseleyi takip edecek kabiliyette 

adamlar olduğumuzun imtihanını milletimize karşı ilköğretim dâvasında göstereceğiz.” 

Bu makaleyi takiben illerde derhal «ilköğretim seferberlikleri» başlamıştır. Bu seferberliğin 

yürütülmesinde en önde gelen kişilerden biri Maarif Bakanı Hasan Ali Yücel olmuştur. 1 Eylül 1944 

tarihinde Bakan Yücel Eminönü Halkevinde ilköğretim davası için yapılan toplantıda şu nutku 

söylemiştir: “Memleketimizi birçok cihetlerden durumu örnek alınan güzel İstanbul sayın valinin 

burada söyledikleri rakamlara göre, henüz tahsil çağındaki çocuklarının yüzde yirmisini okula 

kavuşturamamıştır. Biz memleketin her tarafında ilköğretim davasını İstanbul Belediyesine 

yükletmeyi belki bir zamanlar amaç olarak düşünmüşüzdür. Fakat aldığımız tedbirler bugün bizi böyle 

düşündürmüyor. Çünkü biz tahsil çağında olan çocuklarımızın yüzde seksenini değil memleketin her 

tarafındaki çocuklarımızın yüzde yüzünü okutmak istiyoruz. Başında Milli Şefimiz olduğu halde, 

Büyük Millet Meclisi, Cumhuriyet hükümeti ve onun başında bulunan Başvekilimizin ve Türk 

maarifine hizmetkâr olan bizim gayemiz budur. Bu gaye henüz tahakkuk etmiş değildir. Bu davada 

bugün de elbirliğiyle çalışıyoruz. Nitekim bu toplantı o amaca varmak için yeni bir kudret kaynağı 

olacaktır kanaatindeyim.” (Ayın Tarihi, 1944: 6-8). 

İlköğretim yayma işlerini görüşmek üzere İstanbul’da Maarif Vekilinin de iştirakiyle yapılan toplantı 

münasebetiyle Maarif Vekili Hasan Ali Yücel ile Reisicumhur İsmet İnönü arasında aşağıdaki 

telgraflar gönderilmiştir. 

“Reisicumhurumuz, Milli Şefimiz İsmet İnönü: “İlköğretimi yayma ve geliştirme işini ele alan 

İstanbul valisinin davetlisi olarak İstanbul halkının mümessilleri ve her dereceli kültür kurumları 

üyeleri ilköğretim davasının gerçekleşmesi için canla başla çalışacaklarına,  tuttuğunuz kutsal meşale 

önünde bir daha ant içtiler ve bu antlarını yüce katınıza sunmayı benden istediler. Bu yürekten gelme 

dileği yerine getirirken işaret buyurduğunuz amaca biraz daha yakınlaşmış bulunmanın bahtiyarlığı 

içinde derin saygılarımla ellerinizden öperim.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

“Maarif Vekili Hasan Ali Yücel: Sayın Hasan Ali Yücel, Maarif Vekili: İlköğretim davasının 

gerçekleşmesi için İstanbul da yapılan toplantıyı bildiren telgrafları gönül rahatlığıyla okudum. Bu 

önemli yurt işlerini yürekten benimseyen vilayet idare ve kültür elemanlarıyla parti ve halk 
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mümessillerine teşekkürlerimin ve antları yerine getirmeleri hakkındaki temennilerimin iblağını rica 

ederim.”  İsmet İnönü.” (Yeni Sabah, 5 Eylül 1944; Cumhuriyet, 5 Eylül 1944). 

İnönü ilkokulunda yapılan 11 Eylül 1944 tarihli toplantıda Vali, Millî Şefin emirlerini tamamen yerine 

getireceğini söylemiştir. Bir hafta devam edecek olan ilköğretim haftası dün başlamıştır. Bu 

münasebetle Fındıklıda bulunan İnönü ilkokulunda Vali ve Belediye reisi Dr. Lütfi Kırdar ve CHP 

vilâyet idare heyeti Reisi Tevfik Fikret Sılayın iştiraki ile bir merasim yapılmıştır. Güzide bir kütlenin 

de iştirak ettiği merasime talebelerin söylediği istiklâl marşı ile başlamış, müteakiben de Vali Dr. Lûtfi 

Kırdar ilköğretim haftasının açış nutkunu söylemiştir (Tanin, 12 Eylül 1944). 

Hakkı Tarık Us, “İlköğretim hamlesi” başlıklı makalesinde şu satırları kaleme almıştır: İlköğretim 

davasını, Milli Şefin seferberlik bayrağı açan yazısı ortaya koydu ve her şeyde olduğu gibi bütün özü 

ve özünün bütün açıklığı ile dava okul çağına giren küçüklerin yüzde yüzünü ilköğretim safhasından 

geçirmektir. İstanbul dünden beri bir ilköğretim haftasının gösterileriyle karşılaşmakta davanın önemi 

ölçüsünce büyük şehir, aydın şehir olmanın kendine ayırdığı vazife yükü altında kendini çekip 

çevirmektedir (Ayın Tarihi, Sayı: 130, Eylül 1944, s.64; Hakkı Tarık Us, “İlköğretim hamlesi”, Vakit, 

12 Eylül 1944). 

İlköğretim haftasının kapanması münasebetiyle 18 Eylül 1944 günü öğleden sonra Eminönü 

Halkevinde büyük bir toplantı yapılmıştır. Bu toplantıya İstiklal Marşı ile başlamış ve müteakiben 

Cumhurbaşkanı İnönü tarafından Maarif Vekiline çekilen telgraf ile Maarif Vekili Hasan Ali Yücel’in 

Cumhurbaşkanına bu telgrafını takdim etmek üzere Vali Dr. Lütfi Kırdar’a çektiği telgraf okunmuştur. 

Milli Şef İnönü, yapılan çalışmaları takdirle karşılamıştır.4 

25 Eylül 1944 pazartesi günü orta dereceli bütün okullarda 1944-1945 ders yılına başladığında Maarif 

Vekili Hasan Ali Yücel o yılın ilk dersinde de öğrencilere okunmak üzere şu tamimi göndermiştir: 

“1944-45 öğretim yılına öğrencilerimizin dinlenmiş dimağları ve bir daha gelişmiş varlıklarıyla 

girdikleri düşünüp derin bir mutluluk duymaktayım. Biraz evvel aziz Milli Şefimiz ve 

Cumhurbaşkanımız İnönü’nün 1944 Mayısında size hitap ederek söyledikleri nutuk öğretmeniniz 

tarafından okundu, anlatıldı. Bu nutuktaki esasları kendinize mal ederek yaşayışınızın düsturu 

yapacaksınız. Vatanımızın yüksek menfaatlerinin hangi yolda hangi yönde olduğunu anlayacaksınız. 

Günlük ödevinizi severek ve tam olarak yapmanın ilk vatanseverlik hareketi olduğunu bileceksiniz.” 

(Ayın Tarihi, 1944: 62). 

Cumhurbaşkanı İsmet İnönü 20 Aralık 1944 günü Maarif Vekilliğini gelmiştir. Vekil Hasan Ali Yücel 

müsteşarlar, talim ve terbiye teftiş heyeti reisleri ve umum müdürler tarafından karşılanan Milli 

Şefimiz, Vekilin odasında ilkokullara devam, köy enstitüsü mezunlarının yerleşmeleri bakımından 

vilayetlerde yapılan işler ve alınan neticeler, sanat enstitüleri, yapı usta okulları ve diğer teknik 

kurumlar, orta öğretim ve diğer öğretim daireleri ile maarifin bunlardan başka işleri hakkında 

ilgililerden malumat ve izahat almışlar, değerli emir ve direktifler vermişlerdir (Akşam, 21 Aralık 

1944; Ulus, 21 Aralık 1944; Yeni Sabah, 21 Aralık 1944; Cumhuriyet, 21 Aralık 1944; Tanin, 21 

Aralık 1944).              

Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, Ulus gazetesinde “İlköğretimin yeni yılı” başlığı altında yazdığı bir 

başmakalede satırlarına şu şekilde başlamaktadırlar: “Bugün ilköğretim birinci sınıflarında hepsi 

403.957 öğrenci okuyor, bu rakam geçen yıldan 147.800 kadar fazladır. İkinci sınıfta okuyanlar 

213.000, üçüncü sınıfta okuyanlar 163.000, dördüncü sınıfta 156.000, beşinci sınıf 112.145’dir. 

Beşinci sınıfın geçen seneden fazlalığı 20.500’dür. Köylerde 1944’te yeniden açılmış olan ilkokullar, 

evvelce de söylediğimiz gibi birden fazladır. Köy enstitülerinden çıkan yeni öğretmenler feyizli 

işlerine başlamışlardır ve kanuna göre kendilerine tebliğ edilen evler ve tarlalarda hayatlarını kurmaya 

çalışmışlar ve işliklerini açmışlardır. Geçen yıl kararlaştırılan program yalnız dört il eksik olmak üzere 

gerçekleştirilmiştir…(Akşam,  18 Nisan 1945; Vatan, 19 Nisan 1945; Tanin, 19 Nisan 1945; 

Cumhuriyet, 19 Nisan 1945).  

 
4 “Maarif Vekili, İlköğretim davasının gerçekleşmesi için İstanbul’da yapılan toplantıyı bildiren telgrafınızı gönül ferahlığıyla 

okudum. Bu önemli yurt işini yürekten benimseyen vilayet, idare ve kültür elamanlarıyla parti ve halk mümessillerine 

teşekkürlerimi ve antlarının yerine getirilmesi hakkındaki temennilerimin iblağını rica ederim. İsmet İnönü” (Ulus, 19 Eylül 

1944; Ayın Tarihi, Sayı: 130, Eylül 1944, s.61-62). 
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Cumhurbaşkanı İnönü yazısının devamında bölge okulları ile köy enstitülerinin durumundan 

bahsetmiştir: “Geçen yıl memlekette 258 bölge okulu açılmıştı. İşlikleri ve programları ile küçük bir 

teknik okulun yerini tutan bölge okullarına verdiği önemden ve elde ettiği başarılardan dolayı 

İlköğretim Umum Müdürü Hakkı Tonguç’a teşekkür borçluyum. 1945 yılı programında yeni bölge 

okulları 370 kadardı. Bunlarında yapılarının yapılması, işliklerinin kurulması, teknik öğretim 

vasıtalarının verilmesini yakından ilgiyle bekliyorum. Bu yıl köy enstitülerinden 2150 öğretmen, 275 

gezici sağlık memuru çıkacağını tahmin ediyorum. Bunların verilecekleri en az 2300 köyde yeni 

okullar,  öğretmen evleri, işlikler yapmak ve onların ihtiyaçlarını karşılayacak kadar arazi vermek icap 

ediyor. Bu işlerin tam vaktinde bitmesi, illerin çalışma programlarını şimdiden kesin olarak hazırlamış 

olmalarına bağlıdır. Yapı işlerini kolaylaştıracak ve hızlandıracak tedbirler, şimdiden alınmalıdır…” 

(Akşam,  18 Nisan 1945; Vatan, 19 Nisan 1945; Tanin, 19 Nisan 1945; Cumhuriyet, 19 Nisan 1945). 

Cumhurbaşkanının yazısında ilköğretim mevzuunda yer alan diğer kısımlar şöyledir: “Devam 

meselesi, daimi meselemizdir. En başta yazdığım rakamlar, ilkokulların sınıfları arasındaki farkı açık 

olarak gösteriyor. Bu farklar daha ziyade geçen yılların çalışma şeklinin neticesidir. Bu sene yeni 

gayretlerimizin resimlerini daha iyi göreceğiz. 5.sınftan bu sene çıkacakların sayısı ile gelecek yılın 

her sınıf mevcudu, devam işinde ne kadar müspet netice alacağımızı memlekete gösterecektir. Bir 

daha ısrar ediyorum ki bütün emeklerimiz devam meselesini halletmekte gösterebildiğimiz başarıya 

bağlıdır. Bu derdi köklü olarak halletmedikçe ana davayı çözmek yolunda göze çarpacak bir ilerleyiş 

elde edemeyiz…” (Akşam,  18 Nisan 1945; Vatan, 19 Nisan 1945; Tanin, 19 Nisan 1945; Cumhuriyet, 

19 Nisan 1945).5 

Cumhurbaşkanı tarafından yazılan satırlardan birkaç gün geçmeden Necmeddin Sadak, İlköğretim 

davasını savunan bir yazı kaleme almıştır. Buna göre; “Büyük devlet adamlarında her zorluğu yenen 

başarının iki sırrı olduğu görülüyor: birincisi inanmak, ikincisi de işe sarılmak-duraksamaya imkân 

bırakmayacak kadar açık ve aydın düşünce haline gelmiş bir davanın ehemmiyetine, en küçük şüphe 

sızıntısına yer vermeyen tam sağlamlıkla inanmak. Bu davayı gerçekleştirmek yoluyla, işleri oluruna 

bırakmadan hiç özür kabul etmez bir istekle, engel tanımadan çalışmak. İsmet İnönü’nün zor şartlar 

içinde çeyrek asrı geçen hükümet ve devlet idaresinde, göze çarpan başlıca iki vasfı bunlardır 

sanıyoruz… İsmet İnönü ilköğretimin bu milletin geleceği bakımından büyük ehemmiyetine inandı. 

İlk şart bu idi. Milli Şef son yazısında diyor ki: “köylerimizin gerek kültür, gerek geçim bakımından 

ileri ve yüksek dereceye çıkmaları, vatan istikbali için benim temel ümidimdir.” Gene aziz Şef’in 

yazısında, bu kuvvetli ve gölgesiz inanı anlatan şu güzel cümleleri okuyoruz.” (Ayın Tarihi, Sayı: 137, 

Nisan 1945, s.48-49’den Necmeddin Sadak, Büyük Milli Davanın Halline Doğru, Akşam, 20 Nisan 

1945). 

Çocuk Haftası münasebetiyle Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel 23 Nisan 1945 tarihinde bir söylev 

vermiştir: “Sevgili Yurttaşlarım, İnönü diyor ki: “İlköğretimi, büyük kitleyi maddi ve manevi alanda 

kaldırıp yükseltecek ana tedbir sayıyorum.” Yirminci asrın ileri ve kudretli bir milleti olabilmek için 

ilköğretim, çözeceğimiz ilk meseledir. Hür vatandaşlığın bütün feyizlerini, hususi ve resmi millet 

hayatında göstermek, şuurlu ve müstakil bir millet olarak içeriden ve dışarıdan çıkacak bütün 

fırtınalara imanla göğüs germek, her şeyden evvel hiç olmazsa ilköğretim tamamlığı ile sağlanabilir. 

İlköğretimi olmayan memlekette, orta çağ idaresi, bütün şekilleriyle devam eder…(Ayın Tarihi, Sayı: 

137, Nisan 1945, s.36-37). 

Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, Cumhuriyet, 18 Temmuz 1945 Milli Eğitim Bakanlığına gelerek 

İlköğretim Umum Müdürünün dairesinde ilk ve orta öğretim umum müdürleri ile durumu incelemiş ve 

vilayetlerden malumat göndermiş olanlarla henüz göndermemiş olanları ayrı ayrı gözden geçirerek bu 

 
5 “Köylerde ilköğretimin 1945 hamlesi için gördüklerim ve düşündüklerim bunlardır. Enstitülerin mezun verdikleri 2.yılda 

programın gerçekleşmesine büyük değer veriyorum. Binlerce okulları bu senede vücuda getirmek gibi, büyük bir ehliyeti 

harp içinde gösterebilmekle memleketin geleceği için milletimizin güvenine kadar temelli ve vatandaşlarımızın iradesine 

kadar ne kadar sarsılmaz olduğunu ispat etmiş olacağız. Vatandaşlar, serbest işte olanlar ve resmi iş başında bulunanlar, 

hepimiz, çetin ve yeni bir imtihan vermek ödeviyle karşı karşıyayız. Gözümüzü kırpmadan, 1945 ödevlerini tamamıyla 

yerine getirmek kararında olmalıyız. Şehir ve kasabalardaki ilköğretim için büyük merkezlerimizde feyizli çalışmalar 

olmuştur. İstanbul bunların başında gelir. Geçen sene de söylediğim gibi şehirde ilkokul eksiklerinin tamamlanması için yeni 

bir kanun düşünüyoruz. Bir taraftan bu kanunun tatbiki kabil olan iyi bir şekilde çıkması işini sorumlu makamlar hazırlarken, 

öte yandan iller ve merkezlerde kendi ellerinde olan çareleri durmadan uygulamaya çalışmalıdır.” (Akşam,  18 Nisan 1945; 

Vatan, 19 Nisan 1945; Tanin, 19 Nisan 1945; Cumhuriyet, 19 Nisan 1945). 
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seneki verim üzerinde Bakanlık yüksek memurları ile görüşmeler yapmışlardır (Cumhuriyet, 18 

Temmuz 1945; Tanin, 18 Temmuz 1945; Akşam, 18 Temmuz 1945; Ulus, 18 Temmuz 1945). Aslında 

Bakanlıkta Tonguç Enstitü personelini atama, yer değiştirme, ödüllendirme ve cezalandırma yetkisini 

hiç kimse ile paylaşmamış, bu işlere kimsenin karışmasına müsaade etmemiştir. Bu alanda zamanın 

Cumhurbaşkanı İnönü'ye bile karşı gelmiştir. Ama Enstitülerin sonu yaklaşmıştır; yetkili çevrelerde ve 

basında İnan'ın sık sık kötülendiği, solculukla suçlandırıldığı görülmektedir. Bu kötülemeler İnönü'ye 

kadar aktarılmış, İnan'ın enstitüden alınması kararlaştırılmıştır. Tonguç, Cumhurbaşkanlığı köşküne 

çağrılır. Zamanın Başbakanı ve Milli Eğitim Bakanı da oradadır. İnönü, Rauf İnan'ı överek, başarılı 

gördüğünü belirterek söze başlar ve onun terfi ettirilmesini, bir bakanlık müfettişliğine atanmasını 

ister. Bunun İnan'ı kızağa çekmekten başka bir şey olmadığım derhal anlayan Tonguç'un karşılığı 

şudur: "Bir defa kelle vermek yolunu tutacak olursanız, günün birinde sıra sizin kellenize de 

gelecektir.” (Başgöz, 1995: 235). 

Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün “İlköğretimde çalışmalarımız” başlığı altında Ulus gazetesinde 17 

Nisan 1946 yayınlanan bir diğer yazısında rakamsal gelişmeler şöyle açıklanmıştır: “1946 yılı 

ilköğretim çalışması da, bazı bölgelerde güç şartlar içinde geçti. Genel olarak, çalışmalar, her yerde 

muvaffak oldu. 1944 programında geri kalmış olan illerimiz, eksiklerini tamamladılar. Adana, Kars, 

Antalya ve Edirne valilerimize, bu gayretleri için teşekkür borçluyum. Köy okullarında başarılan 

eserler: 875 yeni okul yapısı, 851 değişiklik ve eklemeler yapılarak vücuda getirilen okul yapıları, 

hepsi 1.756 yeni okul demektir. Bunların hepsinin işlikleri ve öğretmen evleri vardır. Bu maksatla, 641 

yeni işlik, 993 yeni öğretmen evi yapılmıştır. Bu suretle şehirlerde ve köylerde, ilkokullarımızın sayısı 

14.981’i buluyor ve bütün ilkokullarımızın öğrenci yekûnu 1.365.200’dür. Geçen seneden 100.000 

öğrenci bir artma kaydediyoruz. Bu sayı, şimdiye kadar yapılmış büyük gayretlerin neticesidir ve 

öğrenim çağında bulunan çocuklarımızın yüzde altmışını okula ve öğretmene kavuşturmuş 

bulunmamızın ifadesidir. Köylerde okulları, işlik ve evleri vücuda getirmek için harcanan gayretler, 

milletimizin övünç duyacağı önem ve ölçüdedir. Yüksek Devlet memurları ve eğitim mensuplarından, 

köy muhtarı ve ihtiyar heyeti üyelerinden birçok arkadaşlarım gayretleriyle temayüz etmişlerdir. 

Köylü vatandaşlarım, okullarını vücuda getirmek için, canla başla çalışmışlardır. Köylü vatandaşların 

gösterdikleri anlayış ve himmet, köylerimizi kalkındırmak için düşündüğümüz bütün tedbirlere şevk 

ve cesaret vermektedir. Köylü vatandaşlarıma, ilkokul meselesini halletmek için harcadıkları 

himmetten dolayı, takdirlerimi ve teşekkürlerimi söylemek borcumdur…” (Akşam, 17 Nisan 1946; 

Son Telgraf, 17 Nisan 1946; Cumhuriyet, 18 Nisan 1946; Tanin, 18 Nisan 1946). 

Cumhurbaşkanının bu açıklamalarından sonra Necmeddin Sadak, köşesinde ilköğretimde yaşanan 

gelişmeleri ve cumhurbaşkanının çabalarını şu satırlarla takdir etmiştir: “Çalışma henüz başlangıçtadır. 

Milli Şef: “Bu yıl da yapılacak işlerin çok önemli” olacağını, iki bine yakın köyde okul yapılacağını 

haber veriyor. Fakat asıl büyük dert iyileşmemiştir. İlköğretim devrinde öğrenciler yüzde elliden fazla 

fire veriyorlar. Milli Şef her yıl bu mesele üzerinde durduğunu söyleyerek diyor ki: “Bu devam 

meselesinde karşılaştığımız güçlüklerle bıkacağımızı zannetmek yanlışlıktır. Bu meseleyi her resmi 

memurun şuuruna hak edinceye kadar ve her vatandaşın anlayışını tam uyandırıncaya kadar 

çalışacağız. İlkokula devam meselesi benim işlerimin içinde başlıca bir meseledir.” İlköğretim işine 

bütün değerli gayretlerini harcayan Milli Şef’in içten gelen bu kaygılı sesini duymamak mümkün 

değildir.” (Sadak, 1946).  

Cumhurbaşkanı İnönü ilköğretimle ilgili düşüncelerini ve hedeflerini yurtiçinde yaptığı çoğu gezide 

dile getirmiştir. Bu gezilerden biri de Konya’ya gerçekleşmiştir. İnönü ilköğretim davasının önemi 

hakkında halkevinde yaptığı konuşmada şu söylemlerde bulunmuştur: “Akşehirliler, sizin aranızda 

bulunmakla her zaman heyecan duyarım. Sizinle beraber memleketin çok gayretli ve çok sevinçli 

günlerini yaşadım. Milli Mücadelenin heyecanlı günleri gibi ikinci cihan harbinde de milletçe buhranlı 

günler geçirdik. Yakın zamanlarda memleketimizin, vatanımızın mevcudiyetin, varlığını ve şerefimizi 

korumak için bütün kuvvetimizi ve gayretimizi sarf ettik. Harp sonunda geçirdiğimiz safhalar daha az 

ehemmiyetli olmadı. Bir seneden beri memleketimiz gerek iç politikasında ve gerek dış politikasında 

bütün dünya gözünde büyük bir imtihan vermiştir. Bu imtihanı millet, şuuru, azmi ve haklarını, 

hükümranlığını muhafaza etmek için gösterdiği sebat ve anlayış sayesinde muvaffakıyetle geçirmiştir. 

Akşehirliler, memleket idaresini ve politikasını içerde ve dışarıda kararlı bir hale getirmek için yeni 
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büyük seçimlere karar verdik. Dünya vaziyeti kararsız ve karanlık olarak uzun bir sürünceme devrine 

girmiş görünüyor.” (Tanin, 7 Mayıs 1946). 

Görüldüğü üzere bizzat Türkiye Cumhuriyeti devlet başkanı tarafından takip edilen bu mesele ile ilgili 

olarak ülkenin değişik yerlerinde haber ve raporlar gelmeye devam etmiştir. Nitekim 23 Mayıs 1946 

tarihinde Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Kemal Gedeleç tarafından Başbakan Şükrü Saraçoğlu’na 

Sivas’tan yazılan şifre tel, ilkokul öğrenci devam miktarı ve nispeti hakkında senenin muhtelif 

zamanlarında Milli Eğitim Bakanlığınca periyodik malumat toplanması hususunda teşebbüsün ne 

safhada olduğuna dair bilgi bizzat Cumhurbaşkanı tarafından istenmiştir (BCA, 030.01/40.236.8). 

Bunun üzerine ertesi gün Başbakan Şükrü Saraçoğlu tarafından Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri 

Kemal Gedeleç’e yazılan şifre tel’de şu bilgiler yer almıştır:  

“1. Aşağıdaki malumatın Cumhurbaşkanımızın Yüksek katlarına en derin tazimlerimle arzına 

delaletinizi rica ederim. 

2. Eğitim Bakanından öğrendiğime göre istatistik malumatı için 1945’de yapılmış olan genelgenin, 

ayrıca tebligata lüzum kalmadan haziran ve eylül dönemlerinde Bakanlığa bildirilmesinin usul ittihazı 

23 Mayıs tarihli ve 11100 sayılı telgrafla valiliklere yazılmıştır. Bundan başka posta ile gönderilmek 

üzere tafsilatla ve anlatıcı bir emir de bugün yazılmış olacaktır. Hususi Kalem 24.5.1946 tarih ve 302 

sayılıdır.” (BCA 030.01/40.236.8). 

 

SONUÇ 

İkinci Dünya Savaşı’nın en sıkıntılı günlerinde bile İnönü o zamanki deyişle "eğitim seferberliğinin 

başarısı için elinden geleni yapmıştır. Köy Enstitüleri "bütününün içinde İnönü' nün büyük ağırlığı 

olmuştur. İnönü'nün bu desteği savaş bitene, memleketimizde ve dünyada yeni bir güçler dengesi 

kurulana kadar sürmüştür. Çok partili döneme girilince İnönü artık eski gücünü bulamamış ve bu 

desteği enstitülere verememiştir. Köy Enstitüleri de, Türkiye'nin öteki reform girişimleri gibi yu-

karıdan geldiği, tabanda itici bir kuvvete dayanmadığı için, İnönü desteğinin ortadan kalkması 

enstitülerin oturduğu temellerden en önemlisinin yıkılması olmuştur (Başgöz, 1995; 223). 

“İsmet İnönü’nün kurduğu onuncu hükümette (25 Aralık 1963-20 Şubat 1965) Sanayi Bakanı olarak 

görev yapan Manisa Milletvekili Muammer Erten, 1960’ların ilk yarılarında İnönü’ye şu soruyu 

yöneltiyor: 

-Paşam bu Köy Enstitülerinin kapanması olayı nasıl oldu? Siz bu kurumları çok seviyordunuz, ama 

sonradan siz, Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücele İlk Öğretim Genel Müdürü İsmail Hakkı 

Tonguç’u görevlerinden alıp değiştirince, enstitülerin hızı kesildi; nasıl oldu bu? 

İsmet Paşa, Muammer Ertene şu karşılığı verdi: 

-…Şimdi sana önemli bir şey söyleyeceğim: Herkes benim zayıflığım gibi görür, ama benim 

gücümdür aslında; mesela ben Köy Enstitüleri fikrine inanmışımdır. İnanmış bir insan bunu sonuna 

kadar yürütür; idealizmde, felsefede bu böyledir; ama ben politikacıyım, uygulayıcıyım. Ben gücüme 

göre gücümün var olduğu yerde, gücümü gösterebilirim. Ben dahi değilim, gücümle, tecrübemle 

memleket meselelerini en üst seviyede tutarak meselelere çözüm bulurum…  

Benim gücüm o zaman nereden geliyordu? Partiden, parti meclis gurubundan, gücümü ben buradan 

alıyordum. Bu konuda gücümü bütün organlarda kaybetmiştim. Ordunun üst kademesinde de 

huzursuzluk başlamış. Onun için bir süre en çok bu konuda saldırıya uğrayan, Milli Eğitim Bakanı 

Yücel ile Genel Müdür Tonguç’u onlarında gönlünü alarak, bir süre için bu şimşekleri bu olay 

üzerinden uzaklaştırmak istedim. Fakat sonradan demokratik hareketleri de başlatınca, olaylar öyle 

geldi ki kendi cereyanında yürüdü ve bir an geldi ki artık Köy Enstitülerini, eski gücüyle, eski ruhuyla 

devam ettirmek olanakları benim elimden çıktı. Bugün, şimdi yeniden bu müesseseleri daha gelişmiş, 

aradan geçen zaman içinde, daha bugüne uygun bir biçimde yeniden kurmak için hep birlikte 

çalışacağız.” (Cumhuriyet, 1990; Saral, 2003: 26-27). 
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ÖZET 

Okullar; yönetici, öğretmen, öğrenci, veli ve okul çalışanlarından oluşan bir eğitim kurumu olarak 

tanımlandığında okulunun eğitim faaliyetlerine destek veren diğer eğitim paydaşları göz ardı edilmiş 

olmaktadır. Dış eğitim paydaşları olarak nitelendiren bu oluşum; Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 

okullardan etkilenen veya okulu etkileyen okul dışındaki kişi, grup veya kurumlardır. İstendik 

amaçları öğrencilere kazandırmak için çalışmalar yapan okullarda öğretim uygulamaları sürecinde 

okul çalışanları ile birlikte okulun dış eğitim paydaşlarına da ihtiyaç duyulabilmektedir. Verimli bir 

eğitim öğretim ortamının oluşturulmasında okul paydaşlarının ilişkisi önemlidir. 2019-2020 Eğitim 

öğretim yılına ilkokullarda dış eğitim paydaşlarının katkıları ile yapılan etkinlikler ele alınmıştır. Bu 

çalışmanın amacı dış eğitim paydaşlarının ilkokullardaki girişimlerinin incelenmesidir. Çalışmada 

nitel araştırma yaklaşımlarından durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Araştırma kapsamında 

merkez ilçede yer alan ilkokulda görev yapan 13 okul yöneticisi ile görüşme yapılmıştır. Araştırmada 

elde edilen veriler betimsel ve içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda ilkokullarda 

resmi kurumlar dışında farklı STK ların faaliyet yürüttükleri, okulların dış eğitim paydaşları ile resmi 

yazışma, mail ya da telefonla görüşerek iletişim kurdukları tespit edilmiştir. Dış eğitim paydaşları 

okullarda Ahlaki gelişim ve karakter oluşumu, İlimizdeki tarihi yerlerin tanıtılması (Aslantepe 

höyüğü)ve Okuma bilincini geliştirme konu alanlarına faaliyet yürütmektedirler. Okullarda yüz yüze 

anlatım, atölye çalışmaları ya da gezi ile okullara katkı sunmaktadırlar.  

Anahtar Kelimeler: Eğitim paydaşı, İlkokul, Dış paydaş 

 

ABSTRACT 

Schools; When it is defined as an educational institution consisting of administrators, teachers, 

students, parents and school staff, other / external education stakeholders that support the educational 

activities of the school are ignored. This formation, which qualifies as external education stakeholders; 

It is the person, group or institution outside the school that is affected by the schools affiliated to the 

National Education Directorate or that affects the school. In the process of teaching practices in 

schools that work to bring students the desired goals, external education stakeholders of the school 

may be needed together with the school staff. Schools cooperate with education stakeholders in order 

to increase the quality of education they provide to students and to raise good citizens. They plan the 

educational process in this regard together. The relationship of school stakeholders is important in 

creating an efficient education and training environment. Within the scope of the research, the 

activities carried out with the contributions of external education stakeholders in primary schools in 

the 2019-2020 academic year were discussed. The aim of this study is to examine the initiatives of 

external education stakeholders in primary schools. The case study method, one of the qualitative 

research approaches, was used in the study. The data of the research are important in terms of 

determining the external education stakeholders operating in primary schools, determining the 

working areas of external education stakeholders in schools and determining the ways of contributing. 

Within the scope of the research, interviews were conducted with 13 school administrators working in 

the primary school located in the central district. The data obtained in the research were evaluated with 
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descriptive and content analysis. As a result of the research, it has been determined that in primary 

schools, apart from official institutions such as the Provincial Mufti, the Provincial Directorate of 

Security, the Municipality, and the University, different NGOs such as Tema and Cekul operate and 

the schools communicate with their external education stakeholders by official correspondence, e-mail 

or telephone. External education stakeholders carry out activities in the fields of moral development 

and character formation in schools, promotion of historical places in our city (Aslantepe mound) and 

development of reading awareness. They contribute to schools through face-to-face lectures, 

workshops or excursions. 

Keywords: Education stakeholder, Primary school, External stakeholder 

 

GİRİŞ 

Okullar, toplumun kalkınmasında etkin rol oynayan kurumlardır. Sarıbaş ve Babadağ’a (2015) göre 

okullar ülkelerin toplumsal ve ekonomik açıdan iyi duruma gelmesi, ulusal bütünleşmeyi 

sağlayabilmesi, kendini tanıyan bireyler yetiştirebilmesi için nitelikli bir eğitim yürütmesi, farklı 

sorunlara çözüm bulması gerekir. Bu nedenle okullar toplumun farklı konulardaki eğitim ihtiyacını 

karşılamak durumundadır. Eren’e (2011) göre okullar, insanların çevre temizliği, sağlıkla ilgili 

bilgilendirmeler, sosyalleşme faaliyetleri, sanat ve spor etkinlikleri, birçok konuda bilgi verici 

seminer, konferans vb. gibi çalışmalarla temelde insanların birbirlerine olan gereksinimlerini 

karşılamaktadır. Sağlam ve Çalışkan’a (2017) göre öğrencilerin okula başlamasıyla birlikte  aileler, 

çocuklarının eğitim öğretim sorumluluklarını okula vermektedirler. Bu anlamda okulun görev ve 

sorumlulukları artmaktadır.  

Eğitim sistemi açık ve sosyal bir sistem olup, bu sisteme etki eden ve bu sistemden etkilenen birçok 

paydaşın olduğunu söylemek mümkündür. Bu paydaşların farklı rolleri ve sorumlukları olduğu göz 

önüne alındığında, yaşadıkları zorlukların, problemlerin, tecrübelerin ve algıların da birbirinden farklı 

olması muhtemeldir (Kara, 2020). Paydaşların eğitim kurumu içinde olduğunda iç paydaş, eğitim 

kurumlarından farklı olduğunda dış eğitim paydaşı olmaktadır. Paydaşların eğitim sistemine farklı 

katkıları bulunmaktadır. 

Dış eğitim paydaşları olarak nitelendiren bu oluşum; Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullardan 

etkilenen veya okulu etkileyen okul dışındaki kişi, grup veya kurumlardır. İstendik amaçları 

öğrencilere kazandırmak için çalışmalar yapan okullarda, öğretim uygulamaları sürecinde okul 

çalışanları ile birlikte okulun dış eğitim paydaşlarına da ihtiyaç duyulabilmektedir. Verimli bir eğitim 

öğretim ortamının oluşturulmasında okul paydaşlarının ilişkisi önemlidir. 2019-2020 Eğitim öğretim 

yılına ilkokullarda dış eğitim paydaşlarının katkıları ile yapılan etkinlikler ele alınmıştır. Bu 

çalışmanın amacı dış eğitim paydaşlarının ilkokullardaki girişimlerinin incelenmesidir. 

 

YÖNTEM 

Çalışmada nitel araştırma yaklaşımlarından durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Hancock & 

Algozzine (2006) durum çalışmasını;  belirlenen bir durumu kendi çevresel şartları içinde 

sınırlandırılmış zaman ve mekânda farklı veri toplama araçları kullanarak çok boyutlu olarak 

betimlemektir. Katılımcılarla yarı yapılandırılmış görüşme yapılmıştır.    

Evren ve Örneklem  

Araştırma kapsamında merkez ilçelerde yer alan ilkokullar araştırmanın evreni olarak belirlenmiştir. 

Araştırmada kolay ulaşılabilir örneklem yöntemi tercih edilmiştir. Araştırmaya yönelik bilgiler temel 

eğitim kurumları okul yöneticilerine açıklanmış, gönüllü olan katılımcılar çalışmanın örneklemini 

oluşturumaktadır. Katılımcıların özellikleri Tablo 1’de verilmiştir.  
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Tablo 1. Katılımcıların Özellikleri 

Katılımcılar Cinsiyet Mesleki Deneyim Görevi 

K1 E 17 Müdür 

K2 E 21 Müdür 

K3 E 19 Müdür Yardımcısı 

K4 E 20 Müdür 

K5 E 21 Müdür 

K6 K 24 Müdür Yardımcısı 

K7 K 22 Müdür 

K8 K 19 Müdür Yardımcısı 

K9 E 18 Müdür Yardımcısı 

K10 K 21 Müdür 

K11 E 17 Müdür Yardımcısı 

K12 E 21 Müdür 

K13 E 20 Müdür 

Tablo 1’e göre katılımcıların dördü kadın ve dokuzu erkektir. Katılımcıların beşi okul müdür 

yardımcısı iken sekizi okul müdürüdür. Okul yöneticilerinin mesleki deneyimleri 17 yıl ile 24 yıl 

arasında değişmektedir.  

Veri Toplama Aracı 

Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılanırılmış görüşme formu 

hazırlanmıştır. Görüşme formunun demografik veriler kısmında katılımcıların cinsiyeti, mesleki 

deneyimi ve görevleri sorulmştur. Araştırma amacı kapsamında aşağıdaki açık uçlu sorular 

sorulmuştur: 

• Okulunuzdaki faaliyetlere katkı sunan dış eğitim paydaşları kimlerdir? 

• Okulunuz ilgili dış eğitim paydaşlarıyla nasıl iletişim kurdu? 

• Dış eğitim paydaşlarının sizlere destek verdikleri konu alanları nelerdir? 

• Dış eğitim paydaşlarının sizlere nasıl destek sundu? Neler yaptılar? 

 

Veri Toplama Araçlarının Uygulanması 

Merkez ilçelerde yer alan temel eğitim kurumları yöneticilerinden araştırma yapmak için randevu 

alınmıştır. Okul yöneticileri ile yapılan görüşmede aratırmacının amacı, kapsamı ve uygulama 

adımları açıklanmıştır. Araştırmaya katılmaya gönüllü olanla yarı yapılandırılmış görüşme yapılmıştır. 

Ses kaydı almaya izin veren yöneticilerin görüşleri ses kayıt cihazına kaydedilmiştir. Kayıt istemeyen 

yöneticilerle yapılan görüşmeler araştırmacı tarafından not edilmiştir. Her bir katılımcıya görüşlerini 

açıklamak için yeteri süre tanınmıştır. Görüşmeler en az 30 dakika en fazla 55 dakika sürmüştür. 
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Verilerin Analizi 

Araştırma verileri betimsel ve içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Yıldırım ve Şimşek’in  (2008) 

belirttikleri içerik analizi uygulama adımları araştırma kapsamında takip edilmiştir. Buna göre 

araştırmacı elde ettiği verileri detaylı inceleyerek bu verileri açıklayan kavram ve temaları belirlemesi 

ile içerik analizi yapmaktadır. Araştırma kapsamında demografik verilerin analizinde betimsel analiz 

kullanılmıştır. Katılımcıların dış eğitim paydaşlarına yöenlik sorulan sorulara verdikleri cevaplar word 

sayfasına aktarılmış ve Ölçme ve Değerlendirme alanında doktora yapan bir başka uzmana 

gönderilmiştir. İki farklı araştırmacı tarafından ayrı ayrı aynı veri dokümanı incelenmiş, kodlar ve 

temalar belirlenmiştir. Ortak görüş bildirilen veriler tablolar halinde sunulmuştur. 

BULGULAR 

Araştırma kapsamında sorulan sorulara katılımcılardan gelen cevaplar detaylı olarak incelenmiştir. 

Elde edilen veriler bu başlık altında tablolar halinde sunulmuştur. Bazı tablo verilerine ilişkin 

katılımcıların görüşleri doğrudan verilerek bulgulara açıklık getirilmiştir. Okullardaki faaliyetlere 

katkı sunan dış eğitim paydaşları Tablo 2’de verilmiştir.  

 

Tablo 2. Okullardaki Faaliyetlere Katkı Sunan Dış Eğitim Paydaşları 

Eğitim paydaşları 

İl Müftülüğü  

Emniyet İl Müdürlüğü  

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü  

Sağlık İl Müdürlüğü  

İl Göç İdaresi   

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü  

İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü  

Belediye  

Üniversite  

Kızılay 

Yeşilay 

Tema  

Çekül  

Otizm Farkındalık Derneği 

Tablo 2 verilerine göre temel eğitim kurumlarında faaliyet gösteren dış eğitim paydaşları; İl 

Müftülüğü, Emniyet İl Müdürlüğü,  Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Sağlık İl Müdürlüğü, İl Göç 

İdaresi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü, 

Belediye, Üniversite, Kızılay, Yeşilay, Tema, Çekül ve Otizm Farkındalık Derneği olarak 

sıralanmıştır.   
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Tablo 3’ de Okulların dış eğitim paydaşlarıyla iletişim yolları verilmiştir.  

 

Tablo 3. Okulların Dış Eğitim Paydaşlarıyla İletişim Yolları 

İletişim yolları 

Resmi yazışma 

Mail atarak 

Telefonla arayarak 

Yüz yüze görüşme 

Eğitim paydaşlarının kendi talepleri 

 

Tablo 3 verilerine göre okulların dış eğitim paydaşlarıyla iletişim yolları; resmi yazışma, mail atarak, 

telefonla arayarak, yüz yüze görüşme ve eğitim paydaşlarının kendi talepleri olarak ifade edilmiştir. 

Katılımcıların konuya ilişkin görüşleri şöyledir: 

 

K7:Okulumuz çevresinde toplumsal duyarlılık ile ilgili, ahlak ilkeleri ile ilgili çalışma yapmaya ihtiyaç 

hissediyoruk. Bu kapsamda sosyal medya hesaplarında İl Müftülüğünün çocuklara yönelik 

faaliyetlerini görmüştüm. Önce Mahalle imamını aradım. Oradan İl Müftülüğünde çalışan bir 

uzmanın iletişim bilgisini alıp orayı aradım. Hocam sağolsun kalktı okula geldi. Bize güzel bir sunun 

yaptı. Hepimiz istifade ettik.  

 

K9: Çevre kirliliğini önleme çalışmaları kapsamında Belediyeye gittim. Orda Halkla İlişkiler Birimi 

Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Birimine bakan ilgili kişiye yönlendirdi. Bizimle çok ilgilendiler. 

  

 

Tablo 4’te dış eğitim paydaşlarının okullarda destek verdikleri konu alanları yer almaktadır.  

 

Tablo 4. Dış Eğitim Paydaşlarının Okullarda Destek Verdikleri Konu Alanları 

Konu alanları 

Ahlaki gelişim ve karakter oluşumu 

İlimizdeki tarihi yerlerin tanıtılması (Aslantepe höyüğü) 

Okuma bilincini geliştirme 

İlimizdeki önemli şahsiyetlerin tanınması (Niyazi Mısri, Fethi Gemuhluoğlu)  

Teknoloji bağımlılığının tehlikeleri 

Siber güvenlik 
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Hareket bilincinin artırılması 

Düzenli ve dengeli beslenme  

Obezite ile mücadele 

Ağız ve diş sağlığı 

Depreme hazırlık ve yangın söndürme tatbikatları  

Hastalıklara karşı korunma bilinci  

Suça ve suçluya karşı ortak akıl geliştirme  

Afrika’da su kuyusu açtırma  

Otizm farkındalığını geliştirme  

Çevre ve orman bilincinin geliştirilmesi 

Tüketici haklarının bilinmesi/korunması 

Bilinçli tüketici olma yolları 

Yabancı uyruklu öğrencilerle uyum sağlama 

 

Tablo 4 verilerine göre dış eğitim paydaşlarının okullarda destek verdikleri konu alanları; ahlaki 

gelişim ve karakter oluşumu, ilimizdeki tarihi yerlerin tanıtılması (Aslantepe höyüğü), okuma bilincini 

geliştirme, ilimizdeki önemli şahsiyetlerin tanınması (Niyazi Mısri, Fethi Gemuhluoğlu), teknoloji 

bağımlılığının tehlikeleri, siber güvenlik, hareket bilincinin artırılması, düzenli ve dengeli beslenme, 

obezite ile mücadele, ağız ve diş sağlığı, depreme hazırlık ve yangın söndürme tatbikatları, hastalıklara 

karşı korunma bilinci, suça ve suçluya karşı ortak akıl geliştirme, afrika’da su kuyusu açtırma, otizm 

farkındalığını geliştirme,  çevre ve orman bilincinin geliştirilmesi,  tüketici haklarının 

bilinmesi/korunması, bilinçli tüketici olma yolları ve yabancı uyruklu öğrencilerle uyum sağlama 

olarak belirtilmiştir. Katılımcıların konuya ilişkin görüşleri şöyledir: 

 

K3:Okulda ciddi bir beslenme bozukluğu tespit ettik. Kahvaltı yapmada gelen, sürekli şekerleme yiyen, 

kantinlerden sürekli çikolata almak isteyenler… Liste uzayıp gidiyordu. Yeterli ve sağlıklı beslenme 

konusundaki ihtiyacımızı sağlıkçılar karşıladı. Renkli sunumları ile öğrencilerin baya dikkatini 

çektiler.  

 

K11: Okulumuzda otizmli öğrenciler var. Bu öğrencileri kabul etmeyen çok sayıa öğrenciler vardı. 

Artık biz uyarmadan yorulduk ama çocuklar bize kulak asmıyorlardı. Otizm Farkındalık Derneği 

okulda görsellerle, mavi kurdelalarla farklı etkinlikler düzenledi. Bence etkili oldu. En azından bizim 

uyarılardan daha iyi oldu diyebilirim. 

 

Tablo 5’te dış eğitim paydaşlarının okullara katkı sunma yolları verilmiştir. 
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Tablo 5. Dış Eğitim Paydaşlarının Okullara Katkı Sunma Yolları 

Katkı sunma yolları 

Yüz yüze anlatım  

Atölye çalışmaları yürütme (özgün ürünler 

üretmek) 

Muayene etmek 

Gezi  

Tiyatral çalışmalar 

Kitapçık dağıtımı  

Örnek uygulamaları inceleme 

Film izleme 

Sanatsal çalışmalar (resim yapmak, şarkı 

söylemek vb.) 

 

Tablo 5 verilerine göre dış eğitim paydaşlarının okullara katkı sunma yolları; yüz yüze anlatım, atölye 

çalışmaları yürütme (özgün ürünler üretmek), muayene etmek, gezi, tiyatral çalışmalar, kitapçık 

dağıtımı, örnek uygulamaları inceleme, film izleme ve sanatsal çalışmalar (resim yapmak, şarkı 

söylemek vb.) olarak ifade edilmiştir.   

TARTIŞMA VE SONUÇ  

Temel eğitim kurumlarında faaliyet gösteren dış eğitim paydaşları; İl Müftülüğü, Emniyet İl 

Müdürlüğü,  Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Sağlık İl Müdürlüğü, İl Göç İdaresi, Çevre, Şehircilik ve 

İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü, Belediye, Üniversite, Kızılay, 

Yeşilay, Tema, Çekül ve Otizm Farkındalık Derneği olarak sıralanmıştır. 

Okulların dış eğitim paydaşlarıyla iletişim yolları; resmi yazışma, mail atarak, telefonla arayarak, yüz 

yüze görüşme ve eğitim paydaşlarının kendi talepleri olarak ifade edilmiştir. 

Dış eğitim paydaşlarının okullarda destek verdikleri konu alanları; ahlaki gelişim ve karakter oluşumu, 

ilimizdeki tarihi yerlerin tanıtılması (Aslantepe höyüğü), okuma bilincini geliştirme, ilimizdeki önemli 

şahsiyetlerin tanınması (Niyazi Mısri, Fethi Gemuhluoğlu), teknoloji bağımlılığının tehlikeleri, siber 

güvenlik, hareket bilincinin artırılması, düzenli ve dengeli beslenme, obezite ile mücadele, ağız ve diş 

sağlığı, depreme hazırlık ve yangın söndürme tatbikatları, hastalıklara karşı korunma bilinci, suça ve 

suçluya karşı ortak akıl geliştirme, afrika’da su kuyusu açtırma, otizm farkındalığını geliştirme,  çevre 

ve orman bilincinin geliştirilmesi,  tüketici haklarının bilinmesi/korunması, bilinçli tüketici olma 

yolları ve yabancı uyruklu öğrencilerle uyum sağlama olarak belirtilmiştir. Eren (2011) tarafından 

yapılan çalışmada okullardan ayrımcılığın önlenmesi, adalet ve güvenin sağlanması konusunda 

beklentilerin olduğu ifade edilmiştir. Özdemir (2007) tarafından yapılan çalışmada ise kurumların 

yasal, ahlaki ve ekonomik sorumluluk alanları olduğunu belirtmiştir. Yapılan çalışmada da benzer 

bulgulara ulaşılmıştır.  

Dış eğitim paydaşlarının okullara katkı sunma yolları; yüz yüze anlatım, atölye çalışmaları yürütme 

(özgün ürünler üretmek), muayene etmek, gezi, tiyatral çalışmalar, kitapçık dağıtımı, örnek 

uygulamaları inceleme, film izleme ve sanatsal çalışmalar (resim yapmak, şarkı söylemek vb.) olarak 

ifade edilmiştir.   
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ÖZET 

Temel eğitim kurumları, öğrencileri bir üst öğrenime hazırlarken bir taraftan da yaşama hazır hale 

getirmektedir. İlkokullarda ders içi ya da ders dışı zamanlarda yapılan kulüp çalışmaları, öğrencilerin 

kişisel yetenek ve becerilerini geliştirmektedir. Bu çalışmaların birçoğu öğrencinin eğitim hayatını 

etkilemekte ve kariyerlerini belirlemelerine katkı sunmaktadır. Öğrencilere farklı kişilerle iş birliği 

içinde yaşam alanındaki sosyal sorunlarla ilgilenebilme becerisini kazandıran kulüp çalışmaları gruba 

karşı sorumluluk duyma bilincini de kazandırmaktadır. Öğrencilerin bireysel ya da akranları ile 

katıldıkları bu çalışmalar, onların sanatsal bakış açılarını geliştirmeleri açısından büyük önem 

taşımakla birlikte okula aidiyet duygularını da olumlu yönde etkilemektedirler.  Bu çalışmanın amacı 

temel eğitim kurumlarında yapılan okul kulüp çalışmaların incelenmesidir. Bu amaçla nitel araştırma 

yöntemlerinden doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. 2021-2022 eğitim öğretim yılı yıl sonu 

kulüp raporları incelenmiştir. 21 ilkokulun okul kulüp faaliyet raporları içerik analizi yöntemi ile 

değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler e-okul yönetim bilgi sistemi sosyal etkinlik modülü 

kategorilerine göre tablolar halinde sunulmuştur. Araştırma sonucuna göre okullar, çoğunlukla tarihi 

ve doğal çevrenin korunması ve geliştirilmesi, trafik kuralları ve güvenliği, sağlık ve spor kültürünün 

geliştirilmesine yönelik çalışmaları sıklıkla yapmışlardır. Okullar kulüp çalışmalarını; okul içinde,  il 

genelinde ve ilçe genelinde yürütmüşlerdir. Bu faaliyetlerde öğrencilerin rolleri; katılım/ izleme, 

performans gösterme ya da ürün ortaya koymadır. Okullar tarihi ve doğal çevrenin korunması ve 

geliştirilmesine yönelik; ağaç dikim etkinlikleri, ekosistemin tanıtılması, ata tohum çalışmaları, 

hayvanat bahçesi gezileri gibi çalışmalar yürütmektedirler. Trafik kuralları ve güvenliğine yönelik;  

yaya geçidinde doğru geçme uygulamaları, toplu taşımada uyulması gereken kurallara yönelik 

eğitimler, trafik işaret ve levhalarını tanıma çalışmaları ve trafik eğitim parkını ziyaret etme gibi 

çalışmalar yapmışlardır.   

Anahtar Kelimeler: İlkokul, kulüp çalışmaları, sosyal etkinlik 

 

ABSTRACT 

While the basic education institutions prepare the students for the next education, they also make them 

ready for life. Club activities in primary schools, during or outside the classroom, develop students' 

personal abilities and skills. Many of these studies affect the educational life of the students and 

contribute to their career determination. Club activities, which give students the ability to deal with 

social problems in the field of life in cooperation with different people, also bring the awareness of 

responsibility towards the group. These studies, in which students participate individually or with their 

peers, are of great importance in terms of developing their artistic perspectives, and they also 

positively affect their sense of belonging to the school. The aim of this study is to examine the school 

club activities in basic education institutions. For this purpose, the document analysis method, one of 

the qualitative research methods, was used. 2021-2022 academic year year-end club reports have been 

examined. School club activity reports of 21 primary schools were evaluated by content analysis 

method. The data obtained are presented in tables according to the e-school management information 
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system social activity module categories. According to the results of the research, the schools mostly 

carried out studies for the protection and development of the historical and natural environment, traffic 

rules and safety, and the development of health and sports culture. Schools club work; carried out 

within the school, throughout the province and throughout the district. The roles of students in these 

activities; participation/monitoring, performing, or putting out a product. Schools are aimed at the 

protection and development of the historical and natural environment; They carry out activities such as 

tree planting activities, promotion of the ecosystem, ancestral seed studies, and zoo trips. For traffic 

rules and safety; They carried out studies such as correct crossing practices at pedestrian crossings, 

training on the rules to be followed in public transportation, recognizing traffic signs and plates, and 

visiting the traffic education park. 

Keywords: Primary school, club work, social activity 

 

GİRİŞ 

Ülkemizin gelişmesi yetişmiş insan kaynağının niteliklerine bağlıdır.  Öğrencilere sağlanan eğitim 

imkânları, onların niteliklerini belirleyen birçok unsurdan biridir. Çağımızın gerektirdiği insan 

profiline ulaşma çabası bu konudaki eğitimlerin ve yaklaşımların güncelliğini gün yüzüne çıkarmıştır. 

Güncel eğitim yaklaşımları kapsamında öğrencilerin sadece belli akademik başarılar kazanmaları 

değil, sosyal, kültürel, çevresel faaliyetlerin içinde olmaları da önemsenmektedir. Öğrencilerin çok 

boyutlu yetiştirilmesinin önemli olduğu günümüzde, eğitimin temelinin atıldığı ilkokulların daha 

önemli sorumlulukları bulunmaktadır. İlkokullarda yürütülen kulüp faaliyetleri öğrencilerin ilgi ve 

gelişim alanlarına göre öğrencilerin tercih ettikleri çalışmaları içermektedir.  

Okul kulüp çalışmaları ders dışı etkinlikler olarak da ele alınmakta ve öğrencilere farklı katkıları 

bulunmaktadır. Mahoney ve Gairns’e (1997) göre ders dışı etkinliklere katılan öğrencilerin okul 

devamsızlığı azalmaktadır. Akar ve Nayir’e (2015) göre sosyal kulüp çalışmaları öğrencilerin sosyal 

becerilerini geliştirmektedir. Öğrencilere iş birliği içinde yaşamdaki sosyal sorunlarla ilgilenebilme 

becerisini kazandıran kulüp çalışmaları gruba karşı sorumluluk duyma bilincini de geliştirmektedir. 

Öğrencilerin bireysel ya da akranları ile katıldıkları bu çalışmalar, onların sanatsal bakış açılarını 

geliştirmeleri açısından büyük önem taşımakla birlikte okula aidiyet duygularını da olumlu yönde 

etkilemektedirler.  Bu çalışmanın amacı temel eğitim kurumlarında yapılan okul kulüp çalışmaların 

incelenmesidir.  

 

YÖNTEM 

Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. 2021-2022 

eğitim öğretim yılı yılsonu kulüp raporları incelenmiştir. Nitel araştırmada kullanılan yöntemlerden 

biri olan doküman analizi; elde edilen verilerden anlam çıkarmak, ilgili konu hakkında bir bakış açısı 

oluşturmak, ampirik bilgi geliştirmek için verilerin incelenmesini ve yorumlanmasıdır (Corbin & 

Strauss, 2008).  

Veri Toplama Araçları 

Araştırmacı tarafından verilerin kodlanmasına yönelik inceleme formu hazırlanmıştır. İnceleme 

formunda temel eğitim kurumu olması, okul kulüp faaliyet konu alanı, uygulama alanı, katılımcı 

rollerine ilişkin farklı bölümler bulunmaktadır. İncelenen dökümanlar forma işlenmiştir. Faaliyet konu 

alanları, e-okul yönetim bilgi sistemi sosyal etkinlik modülü başlıklarında değerlendirilmiştir.  

 

Verilerin Analizi 

21 ilkokulun okul kulüp faaliyet raporları betimsel analizi yöntemi ile değerlendirilmiştir. Okulların 

kulüp raporlarını olabildiğince tam ve dikkatli bir şekilde tanımlamak için araştırmanın yönteminde 

betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Büyüköztürk ve diğerleri’ne (2008) göre betimsel analiz, 

çalışmak istenilen farklı olgu ve olaylar hakkında özet bilgi elde edebilmesini sağlar. Betimsel analize 

tabii tutulan bu raporların değerlendirilmesinde birtakım ölçütler belirlenmiştir. Bu çalışmada, 
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Malatya’da yer alan bir okul olması, temel eğitim kurumu olması, okul kulüp çalışmalarını içermesi 

durumu gibi ölçütlere bakılarak inceleme raporları belirlenmiştir. Bu kapsamda araştırma çerçevesi 

oluşturulmuş, araştırma verileri incelenerek, tematik çerçeveye göre veriler işlenmiştir. Bulgulara 

ilişkin tablolar oluşturulmuş ve bulgular yorumlanmıştır. 

 

BULGULAR 

Çalışma kapsamında araştırma sorularına göre elde edilen veriler detaylı olarak incelenmiştir. Elde 

edilen veriler bu başlık altında tablolar halinde sunulmuştur. Okul kulüp faaliyetlerinin konu alanları 

Tablo 1’de verilmiştir.  

 

Tablo 1. Okul Kulüp Faaliyetlerinin Konu Alanları 

Konu alanları 

Tarihi ve doğal çevrenin korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar  

Trafik kuralları ve güvenliğine yönelik çalışmalar  

Sağlık ve spor kültürünün geliştirilmesine yönelik çalışmalar  

Milli ve manevi değerleri koruma ve yaşatmaya yönelik çalışmalar  

Sanat, kültür, bilim imkânlarının ve kültürünün geliştirilmesine yönelik çalışmalar  

Velilerin ve diğer eğitim paydaşlarının okulla işbirliğini artırmaya yönelik çalışmalar 

Dezavantajlı  bireylerin toplumsal entegrasyonuna yönelik çalışmalar  

 

Tablo 1 verilerine göre okul kulüp faaliyetlerinin konu alanları; tarihi ve doğal çevrenin korunması ve 

geliştirilmesine yönelik çalışmalar, trafik kuralları ve güvenliğine yönelik çalışmalar, sağlık ve spor 

kültürünün geliştirilmesine yönelik çalışmalar, milli ve manevi değerleri koruma ve yaşatmaya yönelik 

çalışmalar,  sanat, kültür, bilim imkânlarının ve kültürünün geliştirilmesine yönelik çalışmalar, 

velilerin ve diğer eğitim paydaşlarının okulla işbirliğini artırmaya yönelik çalışmalar, 

dezavantajlı  bireylerin toplumsal entegrasyonuna yönelik çalışmalar olarak sıralanmıştır.  

Tablo 2’de okul kulüp faaliyetlerinin uygulama alanları yer almaktadır.  

Tablo 2. Okul Kulüp Faaliyetlerinin Uygulama Alanları 

Uygulama alanları 

Okul içinde  

İl genelinde 

İlçe genelinde 

 

Tablo 2 verilerine göre okul kulüp faaliyetleri; okul içinde, il genelinde ve ilçe genelinde 

uygulanmaktadır. Frekansı yüksek olandan başlayarak yapılan sıralamada okul içinde faaliyetlerin 

sıklıkla yürütüldüğü, merkez ilçeler olduğu için ilçeye nazaran il düzeyinde daha fazla çalışma 

yürütüldüğü görlmüştür. 
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Tablo 3’de öğrencilerin okul kulüp çalışmalarındaki rollerine ilişkin veriler bulunmaktadur.  

 

Tablo 3. Öğrencilerin Okul Kulüp Çalışmalarındaki Rolleri 

Öğrenci rolleri 

Katılım/izleme  

Performans gösterme  

Ürün ortaya koyma 

 

Tablo 3 verilerine göre okul kulüp çalışmalarında öğrenciler; katılım/izleme, performans gösterme ve 

ürün ortaya koyma rollerinde çalışmalara katılmaktadırlar. Frekansı yüksek olandan başlayarak 

yapılan sıralamada öğrencilerin daha çok izlemci olduğu performas gösterme rolünün ürün ortaya 

çıkarmaya nazaran fazla olduğu görülmüştür.  

 

Tablo 4’te okulların tarihi ve doğal çevrenin korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmaları 

bulunmaktadır.   

 

Tablo 4. Tarihi ve Doğal Çevrenin Korunması ve Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar  

Çalışma adları 

Ağaç dikim etkinlikleri 

Ekosistemin tanıtılması 

Ata tohum çalışmaları 

Hayvanat bahçesi gezileri  

Geri dönüşüm merkezlerine ziyaret 

Atık pil toplama çalışmaları  

Çevre temizliği çalışmaları 

Doğa gözlemleri 

 

Tablo 4 verilerine göre okullar tarihi ve doğal çevrenin korunması ve geliştirilmesine yönelik; ağaç 

dikim etkinlikleri,  ekosistemin tanıtılması, ata tohum çalışmaları, hayvanat bahçesi gezileri, geri 

dönüşüm merkezlerine ziyaret, atık pil toplama çalışmaları, çevre temizliği çalışmaları, doğa 

gözlemleri yapmaktadırlar.  

 

Tablo 5’te Okulların trafik kuralları ve güvenliğine yönelik çalışmaları bulunmaktadır.   
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Tablo 5. Trafik Kuralları ve Güvenliğine Yönelik Çalışmalar  

Çalışma adları 

Yaya geçidinde doğru geçme uygulamaları  

Toplu taşıma kurallarına yönelik eğitimler 

Trafik işaret ve levhalarını tanıma çalışmaları 

Trafik eğitim parkını ziyaret etme  

Emniyet kemerinin önemi farkındalık çalışmaları 

Okulda fahri trafik polisi olma 

Okul servislerinde güvenlik eğitimleri 

 

Tablo 5’e göre okullar trafik kuralları ve güvenliğine yönelik; yaya geçidinde doğru geçme 

uygulamaları, toplu taşıma kurallarına yönelik eğitimler, trafik işaret ve levhalarını tanıma çalışmaları, 

trafik eğitim parkını ziyaret etme, emniyet kemerinin önemi farkındalık çalışmaları, okulda fahri trafik 

polisi olma ve okul servislerinde güvenlik eğitimleri gibi farklı faaliyetler yürütmektedirler. 

 

Tablo 6’da okulların sağlık ve spor kültürünün geliştirilmesine yönelik çalışmaları yer almaktadır. 

 

Tablo 6. Sağlık ve Spor Kültürünün Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar  

Çalışma adları 

Okulların beslenme dostu çalışmaları  

Ağız ve diş sağlığı eğitimleri ve diş taramaları 

Bağımlılıkla mücadele (zararlı alışkanlıklar ve teknoloji) çalışmaları  

Sağlık ocağı ziyareti  

Sporun önemi ile ilgili seminerler 

Çocuk oyunları şenliği  

Obezite eğitimleri  

Temizlik kuralları seminerleri 

 

Tablo 6’ya göre okullar sağlık ve spor kültürünün geliştirilmesine yönelik; okulların beslenme dostu 

çalışmaları, ağız ve diş sağlığı eğitimleri ve diş taramaları, bağımlılıkla mücadele (zararlı alışkanlıklar 

ve teknoloji) çalışmaları, sağlık ocağı ziyareti, sporun önemi ile ilgili seminerler, çocuk oyunları 

şenliği, obezite eğitimleri ve temizlik kuralları seminerleri gibi farklı faaliyetler yürütmektedir.  
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Tablo 7’de okulların milli ve manevi değerleri koruma ve yaşatmaya yönelik çalışmaları yer 

almaktadır.  

 

Tablo 7. Milli ve Manevi Değerleri Koruma ve Yaşatmaya Yönelik Çalışmalar 

Çalışma adları 

Aşure günü düzenlenmesi 

Kök değerlere yönelik okul içi faaliyetler 

Yerli malı haftası çalışmaları 

Yaşlıların ziyaret edilmesi 

İstiklal Marşı'nı okuma yarışması  

Şehitlik ziyareti  

Türk büyüklerini tanıtma  

Milli bayramların kutlanması 

 

Tablo 7’ye göre okullar milli ve manevi değerleri koruma ve yaşatmaya yönelik; aşure günü 

düzenlenmesi,  kök değerlere yönelik okul içi faaliyetler, yerli malı haftası çalışmaları, yaşlıların 

ziyaret edilmesi, İstiklal Marşı'nı okuma yarışması, şehitlik ziyareti, Türk büyüklerini tanıtma ve milli 

bayramların kutlanması gibi çalışmalar yürüttükleri görülmüştür.  

Tablo 8’de okulların sanat, kültür, bilim imkânlarının ve kültürünün geliştirilmesine yönelik 

çalışmaları yer almaktadır.   

 

Tablo 8. Sanat, Kültür, Bilim İmkânlarının ve Kültürünün Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar  

Çalışma adları 

Türkçe'yi doğru kullanma çalışmaları (diksiyon) 

Kitap Fuarı ziyareti  

Tiyatro/Sinemaya gitme 

Tübitak bilim şenliğine katılma  

Okulun yılsonu etkinlikleri  

Farklı konu alanlarında resim yarışması  

Okuma şenlikleri  

Sınıf gazetesi hazırlama 
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Tablo 8’e göre okulların sanat, kültür, bilim imkânlarının ve kültürünün geliştirilmesine yönelik; 

Türkçe'yi doğru kullanma çalışmaları (diksiyon), kitap fuarı ziyareti, tiyatro/sinemaya gitme, Tübitak 

bilim şenliğine katılma, okulun yılsonu etkinlikleri, farklı konu alanlarında resim yarışması, okuma 

şenlikleri ve sınıf gazetesi hazırlama gibi çalışmalar yürüttükleri görülmüştür. 

Tablo 9’da okulların velilerin ve diğer eğitim paydaşlarının okulla işbirliğini artırmaya yönelik 

çalışmaları yer almaktadır.   

 

Tablo 9. Velilerin ve Diğer Eğitim Paydaşlarının Okulla İşbirliğini Artırmaya Yönelik Çalışmalar 

Çalışma adları 

Veli görüşmeleri/toplantıları  

Kermes  

Sergi  

Kardeş sınıf projesi  

Velilerle okuma çalışmaları  

Paydaş ziyaretleri (belediye,üniversite vb.) 

Anneler günü kutlaması  

Ev ziyaretleri 

 

Tablo 9’a göre okullarda velilerin ve diğer eğitim paydaşlarının okulla işbirliğini artırmaya yönelik; 

veli görüşmeleri/toplantıları, kermes, sergi, kardeş sınıf projesi, velilerle okuma çalışmaları, paydaş 

ziyaretleri (belediye,üniversite vb.), anneler günü kutlaması ve ev ziyaretleri gibi çalışmalar 

yürütülmektedir.  

Tablo 10’da okulların dezavantajlı  bireylerin toplumsal entegrasyonuna yönelik çalışmaları yer 

almaktadır.   

 

Tablo 10. Dezavantajlı  Bireylerin Toplumsal Entegrasyonuna Yönelik Çalışmalar  

Çalışma adları 

Engelli haklarına farkındalık çalışmaları 

Şiddete karşı çocuk haklarının tanıtılması 

Sosyo-ekonomik düzeyi düşük öğrencilere yardım edilmesi 

 

Tablo 10’a göre okullar dezavantajlı  bireylerin toplumsal entegrasyonuna yönelik; engelli haklarına 

farkındalık çalışmaları, şiddete karşı çocuk haklarının tanıtılması ve sosyo-ekonomik düzeyi düşük 

öğrencilere yardım edilmesi gibi çalışmalar yürütülmektedir. 
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TARTIŞMA VE SONUÇ  

Okul kulüp faaliyetlerinin konu alanları; tarihi ve doğal çevrenin korunması ve geliştirilmesine yönelik 

çalışmalar, trafik kuralları ve güvenliğine yönelik çalışmalar, sağlık ve spor kültürünün 

geliştirilmesine yönelik çalışmalar, milli ve manevi değerleri koruma ve yaşatmaya yönelik çalışmalar,  

sanat, kültür, bilim imkânlarının ve kültürünün geliştirilmesine yönelik çalışmalar, velilerin ve diğer 

eğitim paydaşlarının okulla işbirliğini artırmaya yönelik çalışmalar, dezavantajlı  bireylerin toplumsal 

entegrasyonuna yönelik çalışmalar olarak sıralanmıştır. 

Okul kulüp faaliyetleri; okul içinde, il genelinde ve ilçe genelinde uygulanmaktadır. Okul kulüp 

çalışmalarında öğrenciler; katılım/izleme, performans gösterme ve ürün ortaya koyma rollerinde 

çalışmalara katılmaktadırlar. Kuzgun’a (2000) göre temel eğitim çağında çocukların kişisel ve sosyal 

gelişimleri hızlıdır. Öğrenciler ilkokula başladıklarında benmerkezci dönemden çıkmakta ve sosyal 

beceriler kazanmaktadırlar. Toplum içinde yaşamak için gerekli olan bu beceriler başkalarını anlama, 

işbirliği yapabilme, sorumluluk alabilme gibi yetenekleri geliştirmektedir. Bu kapsamda her 

öğrencinin farklı etkinliklere farklı rollerle katılması öğrencilerin gelişimi açısından önemli olduğu 

söylenebilir.   

Okullar tarihi ve doğal çevrenin korunması ve geliştirilmesine yönelik; ağaç dikim etkinlikleri,  

ekosistemin tanıtılması, ata tohum çalışmaları, hayvanat bahçesi gezileri, geri dönüşüm merkezlerine 

ziyaret, atık pil toplama çalışmaları, çevre temizliği çalışmaları, doğa gözlemleri yapmaktadırlar. 

Okullar trafik kuralları ve güvenliğine yönelik; yaya geçidinde doğru geçme uygulamaları, toplu 

taşıma kurallarına yönelik eğitimler, trafik işaret ve levhalarını tanıma çalışmaları, trafik eğitim 

parkını ziyaret etme, emniyet kemerinin önemi farkındalık çalışmaları, okulda fahri trafik polisi olma 

ve okul servislerinde güvenlik eğitimleri gibi farklı faaliyetler yürütmektedirler. 

Okullar sağlık ve spor kültürünün geliştirilmesine yönelik; okulların beslenme dostu çalışmaları, ağız 

ve diş sağlığı eğitimleri ve diş taramaları, bağımlılıkla mücadele (zararlı alışkanlıklar ve teknoloji) 

çalışmaları, sağlık ocağı ziyareti, sporun önemi ile ilgili seminerler, çocuk oyunları şenliği, obezite 

eğitimleri ve temizlik kuralları seminerleri gibi farklı faaliyetler yürütmektedir. 

Okullar milli ve manevi değerleri koruma ve yaşatmaya yönelik; aşure günü düzenlenmesi,  kök 

değerlere yönelik okul içi faaliyetler, yerli malı haftası çalışmaları, yaşlıların ziyaret edilmesi, istiklal 

marşı'nı okuma yarışması, şehitlik ziyareti, türk büyüklerini tanıtma ve milli bayramların kutlanması 

gibi çalışmalar yürüttükleri görülmüştür. 

Okulların sanat, kültür, bilim imkânlarının ve kültürünün geliştirilmesine yönelik; türkçe'yi doğru 

kullanma çalışmaları (diksiyon), kitap fuarı ziyareti, tiyatro/sinemaya gitme, tübitak bilim şenliğine 

katılma, okulun yılsonu etkinlikleri, farklı konu alanlarında resim yarışması, okuma şenlikleri ve sınıf 

gazetesi hazırlama gibi çalışmalar yürüttükleri görülmüştür. Canbay (2007) tarafından yapılan 

araştırmada ilköğretim okullarında müzik çalışmalarının yapıldığı kulübünün önemli olduğunu 

öğrencilerin sanatsal beğeni ve estetik algılama düzeylerinin yükseldiğini ifade etmiştir. Akar ve 

Nayir’e (2015) göre başta müzik olmak üzere resim, tiyatro,  edebiyat gibi sanat içerikli kulüpler daha 

etkilidir.   

Okullarda velilerin ve diğer eğitim paydaşlarının okulla işbirliğini artırmaya yönelik; veli 

görüşmeleri/toplantıları, kermes, sergi, kardeş sınıf projesi, velilerle okuma çalışmaları, paydaş 

ziyaretleri (belediye, üniversite vb.), anneler günü kutlaması ve ev ziyaretleri gibi çalışmalar 

yürütülmektedir. Okullar dezavantajlı  bireylerin toplumsal entegrasyonuna yönelik; engelli haklarına 

farkındalık çalışmaları, şiddete karşı çocuk haklarının tanıtılması ve sosyo-ekonomik düzeyi düşük 

öğrencilere yardım edilmesi gibi çalışmalar yürütülmektedir. Elibol Gültekin’e (2008) göre farklı 

sosyal çalışmalara katılmayan, sosyal beceri yoksunluğu yaşayan bireylerde zaman içinde suç işleme, 

okulu terki, derslerde başarısız olma, sosyalleşememe vb. farklı sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu 

anlamda farklı zamanlarda dezavantajlı öğrencilerle, dezavantajlara karşı çalışmak öğrencilerin farklı 

sorunlara karşı duyarlılığını artıracaktır.  

 



6th INTERNATIONAL EDUCATION AND INNOVATIVE SCIENCES CONGRESS 

(November 24-25, 2022 / Burdur Mehmet Akif Ersoy University 

1710 
 

KAYNAKLAR 

Akar, F. ve Nayir, K. F. (2015). Eğitim kurumlarındaki sosyal kulüplerin etkililiğinin incelenmesi: 

Uygulamada  değişim  ihtiyacı.  Pegem  Eğitim  ve  Öğretim  Dergisi,  5(2),  167-186, 

http://dx.doi.org/10.14527/pegegog.2015.009. 

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel 

araştırma yöntemleri (2. Baskı). Ankara: Pegem Akademi. 

Canbay, A. (2007). İlköğretim okullarında sosyal etkinlikler ve müzik kulübünün önemi. Milli Eğitim 

Dergisi, 174, 162-169. 

Corbin, J. & Strauss, A. (2008). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for 

developing grounded theory. Thousand Oaks: Sage. 

Elibol Gültekin, S. (2008). 5 Yaş çocuklarının sosyal becerilerinin bazı değişkenler açısından 

değerlendirilmesi. Unpublished master’s thesis, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri 

Enstitüsü, Ankara. 

Kuzgun, Y. (2000). İlköğretimde rehberlik, (2. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım 

Mahoney, J. L., & Gairns, R. B. (1997). Do extracurricular activities protect against early school 

dropout? Developmental Psychology, 33(2), 241-253. 

 

  

http://dx.doi.org/10.14527/pegegog.2015.009


6th INTERNATIONAL EDUCATION AND INNOVATIVE SCIENCES CONGRESS 

(November 24-25, 2022 / Burdur Mehmet Akif Ersoy University 

1711 
 

2011-2021 YILLARI ARASINDA OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ 

DOYUMLARI İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ 

 

(EXAMINATION OF THE STUDIES CONDUCTED ON THE JOB SATISFACTION OF 

PRESCHOOL TEACHERS BETWEEN 2011-2021) 

 

BAHAR OKTAY 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Okul Öncesi Eğitimi A.B.D- ORCID: 0000-0003-1209-326X 

 

DOÇ. DR. İKBAL TUBA ŞAHİN-SAK 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Okul Öncesi Eğitimi A.B.D- ORCID: 0000-0002-9054-6212 

 

ÖZET 

Bu çalışmada, Türkiye'de 2011-2021 yılları arasında okul öncesi öğretmenlerinin mesleki doyumları 

ile ilgili yapılmış çalışmaların incelenmesi amaçlanmıştır. Doküman analizi olarak dizayn edilen bu 

çalışmada “mesleki doyum”, “iş doyumu” ve “okul öncesi öğretmeni” anahtar kelimeleri temel 

alınarak YÖK Ulusal Tez Merkezi’nin web sitesi üzerinden 18 yüksek lisans tezine, Google Akademik 

web sitesinden beş araştırma makalesine ulaşılmıştır.  Toplamda 23 çalışmaya ilişkin bilgiler 

araştırmacılar tarafından hazırlanan ve 14 kategoriden oluşan “Tez/Çalışma İnceleme Formu”na 

aktarılmış, ardından veriler betimsel analiz tekniği ile analiz edilmiştir. Çalışmanın sonunda, ulaşılan 

23 çalışmanın büyük bir kısmını yüksek lisans tezlerinin oluşturduğu belirlenmiştir. En fazla 

çalışmanın 2016 ve 2019 yıllarında yapıldığı, tez ve makale yazarlarının çoğunluğunu kadınların 

oluşturduğu ve tez danışmanlarının unvanlarının genellikle yardımcı doçent (doktor öğretim üyesi) ve 

doçent doktor, makale yazarlarının unvanlarının ise daha çok doçent doktor olduğu ortaya çıkmıştır. 

Çalışma alanlarında ilk sırada Eğitim Yönetimi Denetimi Planlaması ve Ekonomisi Anabilim dalı 

gelmektedir. Çalışmaların tümünde nicel araştırma yöntemi kullanılmış olup çoğunlukla tarama 

modeli tercih edilmiştir. Veri toplama araçları olarak en fazla Minnesota Doyum Ölçeği ile İş Doyum 

Ölçeği kullanılmıştır. Çalışmalarda daha çok “yönetici liderlik stilleri ile öğretmenlerin iş doyumu 

ilişkisi” ve “tükenmişlik düzeyi ile iş doyum ilişkisi” konuları ele alınmıştır. Çalışmalarda incelenen 

değişkenler olarak mesleki kıdem, yaş ve cinsiyet ön plana çıkmaktadır. Bulgular ışığında, konuyla 

ilgili yapılan çalışmaların sayısının artırılması önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Öğretmeni, Mesleki Doyumu, Doküman Analizi 

 

ABSTRACT 

In this study, it is aimed to examine the studies on the job satisfaction of preschool teachers conducted 

between the years 2011-2021 in Turkey. In this document analysis study, based on the keywords 

“professional satisfaction”, “job satisfaction” and “preschool teacher”, 18 master's theses were 

accessed from the National Thesis Center website and five research articles from the Google 

Academic website. Information about 23 studies in total was transferred to the “Thesis/Study Review 

Form” consisting of 14 categories and designed by researchers. Then, the data were analyzed with the 

descriptive analysis technique. At the end of the study, it was determined that the majority of the 23 

studies were master’s theses. Also, it has been revealed that the most studies were carried out in 2016 

and 2019, and the majority of thesis and articles were prepared by women. While the titles of thesis 

advisors were generally assistant professor and associate professor, and the titles of article authors 

were mostly associate professor. Education Management Supervision Planning and Economics comes 

first in the fields of study. Quantitative research methods were used in all of the studies and mostly 

survey model was preferred. As data collection tools, the Minnesota Satisfaction Questionnaire and 

the Job Satisfaction Scale were mostly used. In the studies, “the relationship between managerial 
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leadership styles and teachers' job satisfaction” and “the relationship between burnout and job 

satisfaction” were mostly discussed. Professional seniority, age and gender come to the fore as the 

variables examined. In the light of the findings, it is recommended to increase the number of studies 

on the subject. 

Keywords: Preschool Teacher, Job Satisfaction, Document Analysis 

 

GİRİŞ 

İngilizcede satisfaction, Latincede satisfactio olarak ifade edilen doyum kavramı, Batı ülkelerinde 

genellikle yeterli anlamında kullanılmaktadır. Türkçede ise hoşnut, haz ve memnuniyet anlamlarını 

taşıyan tatmin kelimesiyle bilinmektedir (Akyol Kılıç, 2014). Genel olarak doyum, kişilerin 

beklentilerinin, gereksinimlerinin, istek ve arzularının giderilmesidir (Avcı, Gümüş Dönmez ve Artun, 

2017).  İnsan hayatında beklentiler, istekler, ihtiyaçlar gibi unsurlar giderek çeşitlilik göstermekte ve 

bu çeşitlilik beraberinde farklı doyum alanlarını ortaya çıkarabilmektedir. Bu alanlar içerisinde önemli 

olanı ise iş doyumudur. Çünkü yapılan iş, hayat ile insan arasında sağlam bir bağın oluşmasına imkân 

vermektedir (Zoroğlu, 2014).  

İnsanlar, yaşamlarının çoğunu bir iş yaparak ve mesleklerini icra ederek geçirmektedirler. Yapılan iş 

veya meslek, beklentileri karşılıyor ve sevilerek yapılıyorsa kişi bu durumdan doyum elde ederek 

mutlu olmaktadır (Çetinkanat, 2000; akt. Çek, 2011). Bu duruma iş doyumu denilmektedir. İş 

doyumu, mesleki doyum olarak da ifade edilebilmektedir ve birçok tanımı mevcuttur. Mesleki doyum 

için bir işi yaparken o işe ve iş ortamına karşı hissedilen pozitif veya negatif duygular bütünüdür 

denilebilir. Locke (1976) bu kavramı, kişinin işinin ve işle ilgili deneyiminin kendisinde oluşturduğu 

hoş ve olumlu duygu şeklinde tanımlarken Davis (1982), insanların yaptıkları işten duydukları 

memnun olma veya olmama durumu olarak ifade etmiştir. Hackman ve Oldham'a (1975) göre ise 

çalışan insanların işlerinden duydukları mutluluktur (Yelboğa, 2008). 

Soyut bir kavram olan mesleki doyumun belirtileri, dışa vurulan (Smadov, 2006) olumlu veya 

olumsuz davranışlardır. Bu davranışlar ile mesleki doyum arasında paralel bir ilişki söz konusudur. 

Şöyle ki; bireyin kendisine ve çevresine karşı davranışları pozitif yansıyor ise bu kişinin mesleki 

doyumu yüksek, aksine bireyde negatif davranışlar gözlemlendiyse mesleki doyumu düşüktür 

denilebilir (Hackman ve Oldham, 1975). Bunun sebebi ise, insanların yaptıkları işin ve mesleğin 

kalitesini etkileyen verimlilik, motivasyon gibi öğelerin işten sağlanan doyum ve mutluluk 

kavramlarıyla ilişkili olmasıdır (Hackman ve Oldham, 1975; Konca ve Dikmenli, 2021). 

Mesleki doyumun temelinde genel olarak işi sevme, işe bağlı olma, içten ve coşkuyla kişinin kendisini 

işe vermesi gibi öğeler yatmaktadır (İncir, 1990; akt. Şen, 2011). Buna paralel olarak öğretmenlik de 

temelinde sevgiyi barındıran bir meslektir (Durmuşoğlu Saltalı ve Erbay, 2013) ve mesleki doyum, her 

meslek grubu çalışanlarında olduğu gibi eğitim dünyasında da öğretmenlerin motivasyonlarını ve 

başarılarını etkileyen en önemli unsurlardan biridir (Koyutürk, 2014). 

Öğretmenin bağlı olduğu örgütsel yapı, okulun fiziki şartları, öğrencilerle ilişkileri gibi etmenler 

mesleki doyumu etkileyen faktörlerdendir (Akgün, 2021). Çocukları seven, empati becerisi yüksek ve 

çocukları anlayabilen, tanıyabilen her okul öncesi öğretmeninin mesleğini de seviyor olması 

beklenmektedir ve bundan duyduğu haz ile memnuniyetin, mesleki doyumunu artırması olasıdır (Adak 

Elaslan, 2019). Mesleğinden yüksek derece haz alarak ve doyum sağlayarak işini yapan okul öncesi 

öğretmeninin verdiği eğitimin kalitesi ve öğrencilerin başarıları üzerindeki olumlu etkisi de aynı 

oranda yüksek olmaktadır (Göksu, 2020; Sağlam, 2016). Aksi takdirde okul öncesi öğretmenleri, 

meslekten doyum sağlayamazlarsa tükenmişliğe kadar varan ciddi psikolojik sıkıntılar 

yaşayabilmektedir (Şenel ve Buluş, 2016). 

Mesleği gereği sürekli yoğun bir tempoda olan, zamanının büyük kısmını küçük yaş grubu 

çocuklarıyla geçiren, kendisini her anlamda güncellemek durumunda olan ve ailelerle sürekli iletişim 

kurarak onları eğitim sürecine dâhil etmeye çabalayan okul öncesi öğretmenlerinin mesleki doyumu, 

üzerinde durulması gereken bir konudur. Bu denli önemli olmasına rağmen yapılan alanyazın taraması 

sonucunda konuyla ilgili son 10 yıl içerisinde çok fazla çalışma yapılmadığı belirlenmiştir. Bu çalışma 

ile okul öncesi öğretmenlerin mesleki doyumlarının öneminin vurgulanması ve konuyla ilgili yapılmış 
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çalışmaların incelenerek içeriklerinin genel hatlarıyla sunulması amaçlanmıştır. Yapılan bu çalışma ile 

Türkiye'de 2011-2021 yılları arasında okul öncesi öğretmenlerinin mesleki doyumları ile ilgili 

yapılmış çalışmaların genel bilgileri belli kategorilerde toplanmış olup bu alanda çalışma yapmak 

isteyecek araştırmacılara ek bir kaynak olacağı düşünülmüştür.  

 

YÖNTEM 

Bu çalışmada doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Belgesel tarama adıyla da bilinen doküman 

analizi, basılı ve elektronik materyallerin, var olan kayıt ve belgelerin incelenmesi ve değerlendirmesi 

amacıyla çalışmalarda kullanılan bir yöntem olarak ifade edilmektedir (Sak, Şahin Sak, Öneren Şendil 

ve Nas, 2021; Kıral, 2020). 

 

Çalışmaların Belirlenmesi 

Doküman analizine dâhil edilecek çalışmalar belirlenirken, 2011-2021 yılları arasında okul öncesi 

öğretmenlerinin mesleki doyumları ile ilgili yapılmış çalışmalara ulaşmak için YÖK Ulusal Tez 

Merkezi’nin web sitesinde “Tarama” yazan arama butonundan “Gelişmiş Tarama” bölümüne ‘mesleki 

doyum’, ‘iş doyumu’ ve ‘okul öncesi öğretmeni’ başlıkları yazılarak 18 yüksek lisans tezine 

ulaşılmıştır. Bununla beraber Google’nin “Google Akademik” arama bölümüne ‘okul öncesi 

öğretmenlerinin mesleki doyumları’ yazılarak dergilerde yayınlanan beş araştırma makalesine de 

ulaşılmıştır. Yapılan literatür taraması sonucunda okul öncesi öğretmenlerinin mesleki doyumları ile 

ilgili toplamda 23 çalışma belirlenmiştir. 

Bu çalışma doğrultusunda çalışmanın yılı, türü, tez ve makale yazarlarının cinsiyeti, tez 

danışmanlarının ve makale yazarlarının unvanları, çalışma alanları, tezlerin yapıldığı üniversiteler, 

makalelerin yayınlandığı dergiler, araştırmanın yöntemi, modeli, konular/temalar, örneklem grupları, 

veri toplama araçları, veri analiz teknikleri ve değişkenler olmak üzere 14 kategoriden oluşan 

“Tez/Çalışma İnceleme Formu” oluşturulmuştur. Bu formda bahsedilen 14 kategoriye her bir 

çalışmaya ait ilgili bilgiler aktarılmıştır.  

 

Verilerin Analizi 

Elde edilen veriler betimsel analiz yöntemi ile incelenmiştir. Betimsel analiz yöntemi, nitel verilerin 

işlendiği bir analiz çeşidi (Özdemir, 2010) olup bu yöntemle, ulaşılan veriler düzenlenerek daha 

önceden belirlenmiş kategorilere uygun şekilde sınıflandırılıp özetlendikten sonra yorumlanarak 

okuyucuya sunulmaktadır. Bulgular arasında gerektiğinde karşılaştırmalar yapılmaktadır (Yıldırım ve 

Şimşek, 2008). Bu çalışmada konuyla ilgili ulaşılan tez ve araştırmalar incelenmiştir. Analiz 

sonucunda çalışmalar ile ilgili 14 kategoriden oluşan “Tez/Çalışma İnceleme” formuna aktarılan 

verilerin analizleri grafiklere dökülmüştür.  

 

BULGULAR 

Çalışmanın bu bölümünde okul öncesi öğretmenlerinin mesleki doyumları ile ilgili 23 çalışmanın 

verileri grafiklerle sunulmuştur. 
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Çalışmaların türlerine göre dağılımına bakıldığında ulaşılan 23 çalışmanın 18'ini yüksek lisans tezleri, 

beşini araştırma makaleleri oluşturmaktadır. Ancak okul öncesi öğretmenlerinin mesleki doyumlarını 

inceleyen herhangi bir doktora tezine rastlanmamıştır (Grafik 1). 

Grafik 1. Çalışmaların türlerine göre dağılımı 

Grafik 2’de görüldüğü gibi çalışmaların cinsiyete göre dağılımında araştırmacıların 22'sini kadınlar, 

altısını erkekler oluşturmaktadır. Çalışma türüne göre cinsiyete bakıldığında ise yüksek lisans 

tezlerinin 15’i kadın, üçü erkek araştırmacılar tarafından yazılmıştır. Makalelerin yazımına katkı sunan 

yazar sayısı birden fazladır ve makale yazarlarının yedisini kadın, üçünü erkek araştırmacılar 

oluşturmaktadır. 

.  

 Grafik 2. Çalışmaların cinsiyete göre dağılımı 

Çalışmaların yıllara göre dağılımı incelendiğinde en fazla 2016 ve 2019 yıllarında çalışma hazırlanmış 

olup her iki yılda da beşer çalışma yapılmıştır. 2014 yılında ise dört çalışma yapılmıştır. Çalışmanın en 

az yapıldığı yıllar ise birer çalışmayla 2011, 2017 ve 2020 yıllarıdır. Bu grafik temel alındığında farklı 

yıllar ve sayılarda çalışmaların olduğu, grafikteki verilerin belli bir seyirde gitmediği, ani yükseliş ve 

inişlerin olduğu söylenebilir (Grafik 3). 
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Grafik 3. Çalışmaların yıllara göre dağılımı 

Çalışmaların üniversitelere göre dağılımına bakıldığında ilk sırada iki yüksek lisans teziyle İstanbul 

Aydın Üniversitesi yer almaktadır. Geriye kalan ve farklı şehirlerde bulunan 16 üniversite ise birer 

yüksek lisans teziyle sıralanmıştır (Grafik 4). 

 

Grafik 4. Çalışmaların üniversitelere göre dağılımı 

Çalışmaların alanlara göre dağılımına bakıldığında altı tez ile ilk sırada Eğitim Yönetimi Denetimi 

Planlaması ve Ekonomisi anabilim dalı gelmektedir. Temel Eğitim, Psikoloji, İşletme, İlköğretim ve 

Eğitim Bilimleri anabilim dallarında ikişer tez yazılmıştır. Sağlık Yönetimi ile Okul Öncesi Eğitimi 

anabilim dalları ise birer tez ile son sıralardadır. Grafik 5’te anabilim dallarının isimleri 

değiştirilmeden, çalışmaların yapıldığı dönemdeki adıyla ele alınmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 5. Çalışmaların alanlarına göre dağılımı 
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Çalışmaların yayınlanan dergilere göre dağılımı incelendiğinde beş makalenin de farklı dergilerde 

yayınlandığı görülmüştür. Her dergide bir makale yayınlanmıştır. Dergilerden üçü üniversitelere ait 

dergiler iken diğer iki dergi farklı kurumlarca yayınlanan araştırma dergileridir (Grafik 6). 

 

Grafik 6. Çalışmaların yayınlanan dergilere göre dağılımı 

Araştırmacıların unvan dağılımına bakıldığında yüksek lisans tez danışmanlarından (n=18) sekizinin 

yardımcı doçent (doktor öğretim üyesi), beşinin doçent, beşinin profesör unvanlarına sahip oldukları 

görülmektedir. Makale yazarlarının (n=10) üçünün unvan bilgisine ulaşılamamakla birlikte ikisinin 

profesör, dördünün doçent ve birinin de doktor öğretim üyesi olduğu görülmektedir. İncelenen 

araştırmaların tamamı göz önünde bulundurulduğunda, toplamda araştırmacıların dokuzunun yardımcı 

doçent (doktor öğretim üyesi), dokuzunun doçent ve yedisinin profesör unvanlarına sahip olduğu 

belirlenmiştir. Tez ve makale yazarlarının unvanları, çalışmaların yapıldığı dönemde belirtildiği 

şekliyle grafiğe yansıtılmıştır. Döneminde yardımcı doçent olarak belirtilen unvanların, güncel hitap 

şekli grafikte parantez içerisinde doktora öğretim üyesi olarak belirtilmiştir (Grafik 7). 

 

 

Grafik 7. Çalışmaların unvanlara göre dağılımı 
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Çalışmalarda kullanılan yöntemlere bakıldığında, 23 çalışmanın tümünde nicel araştırma 

yöntemlerinin kullanıldığı görülmektedir. Nitel ve karma araştırma ile yapılan bir çalışmaya 

rastlanmamıştır (Grafik 8). 

Grafik 8. Çalışmaların yöntemine göre dağılımı 

Çalışmalarda kullanılan araştırma modellerinin dağılımına bakıldığında 17 çalışmada tarama modeli 

kullanılmıştır. Çalışmaların dördünde betimleme modeli kullanılırken, iki çalışmada ise araştırmanın 

modeli belirtilmemiştir (Grafik 9). 

 

Grafik 9. Çalışmaların araştırma modeline göre dağılımı 

Örneklem gruplarının dağılımına bakıldığında 21 çalışmada yalnızca okul öncesi öğretmenleriyle 

çalışılırken, bir çalışmada hem okul öncesi öğretmenleri hem de aileler ile bir diğer çalışmada da hem 

okul öncesi öğretmenleri hem de zihin engelliler sınıf öğretmenleri ile çalışıldığı belirlenmiştir (Grafik 

10). 
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Grafik 10. Çalışmaların örneklem grubuna göre dağılımı 

Çalışmaların veri toplama araçlarına göre dağılımına bakıldığında, dokuz çalışmada kullanılan 

Minnesota Doyum Ölçeği, incelenen çalışmalarda en çok kullanılan veri toplama aracı olurken, sekiz 

çalışmada İş Doyum Ölçeği ve beş çalışmada Mesleki Doyum Ölçeği kullanılmıştır. Geriye kalan 

ölçeklerden dördü, ikişer çalışmada yer alırken diğer tüm ölçekler birer çalışmada kullanılmıştır 

(Grafik 11).  

  

Grafik 11. Çalışmaların veri toplama araçlarına göre dağılımı 

Çalışmaların veri analizine göre dağılımına bakıldığında çalışmaların analizinde en fazla Mann 

Whitney U testi kullanılırken, ikinci sırada 11 çalışmada kullanılan Kruskal Wallis H testi yer 

almaktadır. Sırasıyla dokuz çalışmada ANOVA testi, sekiz çalışmada t-testi ve yine sekiz çalışmada 

Pearson Momentler Çarpımının kullanıldığı görülmektedir (Grafik 12).  

 

Grafik 12. Çalışmaların veri analiz yöntemlerine göre dağılımı 
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Çalışmaların konularına/temalarına bakıldığında genel olarak beş çalışmanın ortak paydasını 

liderlik/yönetici stillerinin okul öncesi öğretmenlerinin iş doyumu ile ilişkisi oluşturmaktadır. 

Akabindeki dört çalışmanın ortak paydasında ise tükenmişlik düzeyi ile iş doyumu arasındaki ilişki 

konusunun işlendiği görülmüştür. Genel olarak okul öncesi öğretmenlerinin veli, çocuk sevme, görev 

yeri, örgütsel çatışma, mesleki tutumlar, örgütsel bağlılık, mesleki etik, öz-yeterlilik ve okul türü gibi 

başlıklarla ilişkisi ele alınmıştır (Grafik 13).  

 

Grafik 13. Çalışmaların konu/temalara göre dağılımı 

Çalışmaların değişkenlere göre dağılımına bakıldığında 19 çalışmada tercih edilen ve en çok 

kullanılarak ilk sırada yer alan değişken mesleki kıdem/hizmet yılıdır. İkinci ve üçüncü sırada 17'şer 

çalışmayla yaş ve cinsiyet değişkenleri gelmektedir. Sırasıyla 13 çalışmada eğitim durumu, dokuz 

çalışmada okul türü ve sekiz çalışmada medeni durum değişkenleri incelenmiştir. Çalışmalarda 

kullanılan diğer değişkenler ise kullanım sayısına göre grafikte sıralanmıştır (Grafik 14). 

Grafik 14. Çalışmaların incelenen değişkenlere göre dağılımı 
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öğrenci sayısının yüksek lisans yapan öğrenci sayısına oranla daha az olması gösterilebilir. 

Yükseköğretim İstatistik Kurumu’nun (2021) lisansüstü eğitime kayıtlı 343.569 yüksek lisans, 

106.148 doktora öğrencisi bulunduğuna yönelik verisi de bu ifadeyi doğrulamaktadır. Makale 

sayısının yüksek lisans tezlerine göre sınırlı olmasının sebebi de tez olarak hazırlanan çalışmaların 

makaleye dönüştürülmemesi ile açıklanabilir.   

Çalışma yazarlarının büyük çoğunluğunun kadınlardan oluşması, eğitim sürecinde kadın okul öncesi 

öğretmenlerinin mesleki açıdan daha hassas oldukları ve mesleki doyum kavramının kadın 

araştırmacıların daha çok dikkatlerini çektiği düşüncesini doğurmaktadır. Bunun dışında konuya farklı 

bir bakış açısıyla bakılacak olursa Durukan, Atalay ve Şen’in de (2015) kendi çalışmalarında ele 

aldıkları gibi lisans mezunu kadın öğrencilerin, öğretmenliğin yanı sıra kariyerlerine akademisyenlik 

mesleğiyle devam etme arzularından ötürü lisansüstü eğitimi almaları, kadın yazarlardaki çoğunluğun 

nedeni olarak düşünülebilir.    

Konuyla ilgili son 10 yılda yapılan çalışmalara bakıldığında 2014 yılından itibaren çalışmaların 

sayısında bir artış görülmektedir. En fazla çalışma 2016 ve 2019 yılında yapılmışken en az çalışma 

2011, 2017 ve 2020 yıllarında yapılmıştır. Buna göre çalışmaların yapıldığı yıllar ve çalışma 

sayılarında herhangi bir sabit durum ve oran söz konusu değildir. Yıllar arasında yükseliş ve inişlerin 

olduğunu söylemek mümkündür. 

Yüksek lisans tezlerinden altısının özel üniversitelerde, bunun iki katı olan 12 tez çalışmasının ise 

devlet üniversitelerinde yapıldığı görülmüştür. Devlet üniversitelerinde çalışmaların sayısının daha 

fazla olması, devlet üniversitelerinin sayıca daha fazla olması ile ilişkilendirilebilir.  

Oldukça az sayıda olan makalelerin üçü üniversiteye bağlı, ikisi başka kurumlara bağlı dergilerde 

yayınlanmıştır. Çalışmaların yayınlanmasında daha çok üniversite dergilerinin tercih edilmesi, 

Kozak’ın (2003) belirttiği gibi son zamanlarda akademik dergilerin üniversiteler bünyesinde 

yayınlanmasındaki artışın bir yansıma olarak açıklanabilir. 

Tez danışmanlarının ve makale yazarlarının en fazla doçent doktor unvanına sahip olduğu 

belirlenmiştir. Bu, Türkiye’de doçent doktor unvanına sahip öğretim görevlilerindeki artışın sonucu 

olarak düşünülebilir. Yükseköğretim İstatistik Kurumu’nun (2021) verilerine bakıldığında ülkemizde 

12.047’si erkek, 8.097’si kadın olmak üzere toplamda 20.144 doçent bulunmaktadır. 

Çalışmaların hepsinde nicel araştırma yöntemlerinin kullanılması, nicel araştırmaların daha ekonomik 

ve masrafsız olmasının, kısa sürede verilere ulaşılabilmesinin (Durukan, Atalay ve Şen, 2015) ve 

büyük örneklemlerle çalışmaya imkân veriyor olmasının bir sonucu olabilir. Bu kapsamda kullanılan 

ölçekler, alanda benzer temalı çalışmalarda en çok kullanılan ölçeklerdir ki, bu beklenen bir durumdur. 

Ek olarak okul öncesi öğretmenlerin mesleki doyum ile ilgili çalışmalarda nitel araştırma 

yöntemlerinin hiç kullanılmamasına Durukan, Atalay ve Şen’in (2015) vurguladıkları gibi, bu konuyla 

ilgili çok fazla yerli ve yabancı kaynağın olmayışı sebep olarak gösterilebilir. Ölçekler aracılığıyla 

elde edilen verilerin analizleri için en sık Mann Whitney U, Kruskal Wallis H, ANOVA ve t-testleri 

kullanılmıştır.  

İncelenen 23 çalışmanın büyük bir kısmını oluşturan yüksek lisans tezlerinin altısı Eğitim Yönetimi 

Denetimi Planlaması ve Ekonomisi anabilim dalında yapılmış; çalışmalara konular/temalar açısından 

bakıldığında liderlik/yönetici stillerinin okul öncesi öğretmenlerinin iş doyumu ile ilişkisi ve 

tükenmişlik düzeyi ile iş doyumu arasındaki ilişki gibi konulara ağırlık verilmiştir. Çalışmaların 

çoğunun eğitim yönetimi alanında yapılması, çalışan konularda liderlik/yöneticilik stillerinin ele 

alınması ile tutarlıdır. Ayrıca tükenmişlik, muhatabı insan olan meslek gruplarında daha çok 

görülmektedir. Öğretmenlik de bu meslek grupları içerisindedir; çünkü öğretmenler, küçük büyük fark 

etmeksizin sürekli olarak insanlarla iletişim halindedirler (Acar, 2006; Erdemoğlu Şahin, 2007). Yaşar 

Ekici’nin (2017) üzerinde durduğu gibi özellikle çok küçük yaştaki çocuklara eğitim veren ve 

çocuklarla sürekli zaman geçiren, ailelerle de ayrıca ilgilenen okul öncesi öğretmenlerinin, 

mesleklerinden doyum sağlayamamaları ve diğer branşlara oranla daha sık ve daha erken tükenmişlik 

sorunlarına maruz kalmaları daha olasıdır. 

Çalışmalarda araştırmacılar değişkenler olarak daha çok mesleki kıdem/hizmet yılı, yaş ve cinsiyet ile 

ilgili araştırmalarda bulunmuşlardır. Cinsiyet, yaş, unvan, iş deneyimi, öğrenim durumu ve kişilik gibi 
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birçok bireysel özellik mesleki doyumu ve meslek ile ilgili tutumları etkileyebilir (Yelboğa, 2007). 

Buradan hareketle okul öncesi öğretmenlerin mesleki doyumlarıyla en ilişkili değişkenlerin bunlar 

olduğu söylenebilir. 

ÖNERİLER 

Okul öncesi öğretmenlerin mesleki doyumları ile ilgili yapılan literatür taraması sonucunda ulaşılan 

çalışmalar farklı kategorilerde incelenmiş ve şu önerilerde bulunulmuştur.  

● Türkiye’de son 10 yılda okul öncesi öğretmenlerin mesleki doyumları ile ilgili yapılan 

çalışmaların sayıca az ve yetersiz olduğu gözlenmiştir. Bu sebeple konuyla ilgili çalışmaların 

sayısı artırılabilir. 

● Yapılan çalışmaların tümünü neredeyse yüksek lisans tezleri oluşturmaktadır. Konunun 

önemine binaen daha detaylı incelemeler yapılabilmesi için doktora tezlerinde okul öncesi 

öğretmenlerin mesleki doyumu konusu farklı değişkenlerle çalışılabilir. 

● Öğretim elemanlarının öğrenci tezlerinin yanı sıra, okul öncesi öğretmenlerin mesleki 

doyumları ile ilgili makale yazımlarına ağırlık vermeleri gerektiği düşünülmektedir. 

● Konuyla ilgili çalışmalarda araştırmacıların, genellikle mesleki kıdem, yaş ve cinsiyet 

değişkenlerine yoğunlaştıkları görülmektedir. Bu sebeple farklı değişkenlerin de çalışmalara 

dâhil edilmesi önerilmektedir. 

● Çalışmalara derinlik ve farklı bakış açıları kazandırılması amacıyla konuyla ilgili yurtdışında 

yapılmış araştırmaların Türkiye'de yapılan araştırmalar ile karşılaştırılması üzerine çalışmalar 

yapılabilir. 

● Çalışmalarda ağırlıklı olarak nicel araştırma yöntemi kullanıldığı görülmektedir. Çalışmaların 

daha uzun soluklu ve detaylı çalışmalar olması açısından farklı yöntemlerin kullanılması 

önerilmektedir. 

● Araştırma modeli olarak ise genellikle tarama çalışmaları kullanılmıştır. Bundan sonraki 

çalışmalarda farklı modeller ve buna bağlı olarak da farklı veri toplama araçları kullanılabilir. 
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ÖZET 

Ülkelerin iç işlerine bir müdahale aracı olarak kullanılan darbeler, darbe girişimleri ve muhtıralar 

meydana geldikleri ülkeleri siyasi, ekonomik, toplumsal başta olmak üzere birçok yönden olumsuz 

olarak etkilemektedir. Hatta amacına ulaşan darbeler ülkeleri bulundukları konumdan daha geriye 

götürebilmektedir. 28 Şubat süreci de Türkiye’yi hem toplumsal açıdan geren hem de eğitim 

kurumlarını etkileyen “post-modern” bir darbe olmuştur. İmam-hatip liseleri, baş örtülü üniversite 

öğrencileri ve öğretmenler bu darbeden olumsuz etkilenen kesimlerin başında gelmektedir.  

Bu bağlamda, araştırma kapsamında özellikle 28 Şubat 1997 tarihiyle birlikte oluşan atmosferden 

etkilenen ve başörtülü oldukları için öğretmenlik mesleğini sürdüremeyen öğretmenler ile 

derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 28 Şubat sürecinde bu öğretmenlerin karşılaşmış 

oldukları olaylar, çekmiş oldukları zorluklar, meslek değiştirmeleri ya da öğretmenliği bırakmaları 

gibi o dönemde yaşamış oldukları deneyimler bu araştırmada ele alınmıştır. Bu süreçten etkilenen 

öğretmenlerin deneyimlerinin onlar için ne ifade ettiği, günlük yaşamlarına nasıl yansıdığı, 

kendilerinde ne tür izler bıraktığı ve ne gibi sorunlarla karşılaştıklarını ortaya çıkarmak araştırmanın 

önemini arz etmektedir. Özellikle katılımcıların türlü zorluklarla kazanmış oldukları öğretmenlik 

mesleğine dini hassasiyetlerinden dolayı veda etmek zorunda kalmaları ve çeşitli baskılara maruz 

bırakılmalarından dolayı konunun araştırılmasında etkili olan bir başka neden olmuştur.  

Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji (olgubilim) deseni kullanılmıştır. Bu 

desende olayların, deneyimlerin, algıların, yönelimlerin, kavramların ve durumların derinlemesine ve 

ayrıntılı olarak araştırılması amaçlanmaktadır. Bu araştırmanın katılımcıları 28 Şubat sürecinde 

mağduriyet yaşamış olan on bir (11) öğretmendir. Bu katılımcılar aynı dönemden etkilenmiş, farklı 

illerde yaşamış ve farklı branşlarda görev yapmış öğretmenlerden seçilmiştir. Böylece farklı 

deneyimlerin ortaya çıkarılması amaçlanarak dönemin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlanması 

beklenilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Fenomenoloji, Öğretmen Deneyimleri, 28 Şubat Süreci. 

 

ABSTRACT 

Coups, coup attempts, and memorandums -which have been used as a means of intervention in the 

internal affairs of countries- negatively affect the countries, especially politically, economically, and 

socially. Even successful coups can take countries further back from their current position. The 

February 28 process was a “post-modern” coup that both strained Turkey socially and affected 

educational institutions. Imam-hatip high schools, veiled university students and teachers were among 

the groups adversely affected by this coup. 

In this context, in-depth interviews were conducted with teachers who could not continue their 

teaching profession because they were wearing headscarves during February 28, 1997 process. This 

study discussed the teachers’ experiences during the February 28 process, such as the events they 
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faced, the difficulties they had, changing their profession or quitting teaching. This study aimed to 

demonstrate what teachers’ experiences were affected by this process, how it impacted their daily 

lives, what kind of traces it left on them, and what kind of problems they faced. Notably, their quitting 

the teaching profession -which they had gained through various difficulties- due to their religious 

sensitivities and exposure to multiple pressures has been another compelling reason for researching the 

subject. 

Phenomenology design, one of the qualitative research methods, is used. This design aims to 

investigate events, experiences, perceptions, orientations, concepts, and situations in depth and detail. 

The participants of this research are eleven (11) teachers who experienced victimization during the 28 

February process. These participants are selected from teachers who were influenced by the same 

period, lived in different provinces, and worked in other branches. Thus, it is expected to contribute to 

a better understanding of the period by aiming to reveal different experiences. 

Keywords: Phenomenology, Teacher Experiences, February 28 Process. 

 

GİRİŞ 

Hürriyet ve eşitlik, ‘aralarında hiçbir ayrılık gözetilmeksizin bütün vatandaşların katılacağı hükümet 

biçimi’ (Hançerlioğlu, 1976, s. 287) olan demokrasiyi ayakta tutan iki sütundur. Bu iki sütunun 

olmadığı bir toplumda ne demokrasiden ne de demokratikleşme çabasından bahsetmek mümkündür. 

Özellikle demokrasiyi, eğitilmiş birey ve toplumların rejimi olarak kabul etmek demokratikleşme 

çabasını gösteren toplumlar tarafından önemsemesi gereken unsurların başında gelmektedir. Bunun 

yanında, toplumda bireyin önemsenmesi, onun bir araç olarak değil de bir amaç olarak görülmesi ve 

onun yetkin bir şekilde eğitilmesi bir toplumun demokratikleşmesinde etkili olan diğer başlıca 

unsurlardır (Tozlu, 2005, s. 133-134). Toplumların demokratikleşmesine zemin hazırlayan bu unsurlar 

aynı zamanda bireyin toplumsallaşma sürecine de katkı sağlamaktadır. Bireyin toplumsallaşma süreci; 

toplumun önemsediği değer, inanç ve davranışlarının birey tarafından benimsenmesi için gerekli olan 

süreçtir. Bununla birlikte siyasete dair inanç, değer ve davranışların birey tarafından kabullenmesi 

anlamına gelen siyasal toplumsallaşmanın oluşabilmesi için de yine benzer bir sürece ihtiyaç vardır 

(Alkan, 1979, s. 5). Ayrıca siyasal toplumsallaşma sürecinin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi ve 

demokratik bir toplumun sağlam temeller üzerinde inşa edilebilmesi için de bireyin toplumda 

önemsenmesine ve merkeze konulmasına bağlıdır. Burada, hiçbir bireyin toplumsal hiyerarşide 

yükselme umudunu kaybetmemesi ve özgürlük düşüncesini aşan bir eşitliği hissetmesi oldukça önem 

kazanmaktadır (Raymond, 1986, s. 252-253). Ancak bu tür toplumlarda işler, her zaman umulduğu 

gibi yolunda gitmemekte ve toplumu huzursuz eden gelişmeler meydana gelebilmektedir. Bu 

bağlamda, toplumun demokratikleşmesini engelleyen, bireyin siyasal toplumsallaşmasını geciktiren ve 

bireyin toplumdaki özgürlük ve eşitlik umudunu sekteye uğratan demokrasi dışı gelişmelerden birisi 

de şüphesiz “darbeler” dir. 

Toplumda bireyin özgürlüğünü kısıtlayan, toplumsal eşitliği yok eden ve toplumsal hiyerarşiyi bozan 

darbeler, tarihin farklı dönem ve mekanlarında meydana gelmişlerdir. Demokratik toplumlar ve 

demokratikleşme çabasında olan toplumlar, zaman zaman insan hakları ihlallerinin oluşmasına 

sebebiyet veren darbe ve darbe türevlerine maruz kalmaktadırlar. Nitekim toplum ve birey üzerinde 

baskıcı ve kısıtlayıcı durumlar meydana getiren darbeler hem toplumun demokratikleşmesine hem de 

bireyin siyasal toplumsallaşmasına engel teşkil etmektedir. Darbeler, aynı zamanda meydana 

geldikleri dönemlerde toplumun düzenini bozan ve toplumu bulunduğu yerden daha geriye götüren 

antidemokratik olaylardır. Kısacası, “hükümeti zor kullanarak devirme eylemi” (Püsküllüoğlu, 2004, 

s. 471) olan darbeler, gerçekleşmeleri halinde iktidarın ve mevcut yönetimdekilerin değiştirilmesini 

zorunlu kılmaktadır (Kaynak, 2006, s. 12-14).  Tanım olarak biraz daha açmak gerekirse darbeler, 

“ülkede bir grup tarafından örgütlü bir biçimde silah zoruyla baskı kurularak veya seçim dışındaki 

demokratik usulleri kötüye kullanarak mevcut hükûmeti istifa ettirme veya rejimi değiştirecek biçimde 

yönetimi devirme işi” dir (Türk Dil Kurumu). Darbeler, gelişi güzel gerçekleştirilmedikleri gibi her 

darbenin kendine has bazı özellikleri de vardır. Her şeyden önce darbeler, ülke dışından gelen bir dış 

talebe cevap niteliğinde olup önceden hazırlanmış bir program dahilinde ve darbeciler tarafından haklı 

görünen birtakım gerekçelerle gerçekleştirilmektedir. Ama hangi şartlar altında ve hangi amaçlarla 
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gerçekleşmiş olursa olsun, hiçbir darbe ya da askeri yönetim silaha dayandığından dolayı demokratik 

bir olay olarak kabul edilmezler (Lipson, 1984, s. 159). Çünkü askeri darbelerin gerçekleşmesi, 

disiplinli ve iyi bir şekilde silahlanmış küçük bir topluluğun, kendisinden kat kat büyük bir topluğu 

korkutması, yıldırması ve onu kendi isteklerine bağlı kılması anlamına gelmektedir. Bundan dolayı 

darbeler, gerçekten de talihsiz bir durum olarak değerlendirilmektedir (Lipson, 1984, s. 164).  

Dünya siyasi tarihi incelendiğinde farklı dönemlerde ve farklı ülkelerde meydana gelmiş olan 

darbelerle, askeri muhtıralarla ve darbe teşebbüsleriyle karşılaşırız. Bu durumun bir benzerini 

Türkiye’nin yakın dönem siyasi tarihinde de görmek mümkündür. Türkiye’de askeri darbelerin 

oluşmasındaki arka plana baktığımızda üç nokta göze çarpmaktadır: Birincisi, ordunun “peygamber 

ocağı” olarak görülmesinden dolayı halkın orduya güvenmesi ve onu önemsemesidir (Yıldız, 2010, s. 

41). İkincisi, Türkiye’nin ulusal güvenlik konusunda yasal olarak orduya verilen yetkilerinin çok geniş 

ve tesirli olmasıdır (Ülman, 2000, s. 125). Üçüncü nokta ise kitle iletişim araçlarının darbe öncesinde 

ve darbe zamanlarında ordu ile iktidar arasında oluşan mücadelede ordudan yana tavır almasıdır 

(Yıldız, 2010, s. 147). Yakın dönemdeki darbeler, her ne kadar farklı siyasi değerlendirmelerle ele 

alınmışsa da bu darbelerin hem ülkeye verdiği zarardan hem de ülkenin gerilemesine sebep 

olmalarından dolayı eleştirilmişlerdir. Türkiye’nin son altmış yıllık süreçte karşılaşmış olduğu altı 

darbe bulunmaktadır. Bu darbeleri sıralamak gerekirse; 27 Mayıs 1960 ihtilali, 12 Mart 1971 askeri 

muhtırası, 12 Eylül 1980 askeri darbesi, 28 Şubat 1997 post-modern askeri darbesi, 27 Nisan 2007 e-

muhtıra ve 15 Temmuz 2016 darbe girişimidir. 

Araştırma konumuzla ilintili olan 28 Şubat post-modern askeri darbesi hem küresel hem bölgesel hem 

de iç çıkar örgütlerinin iş birliğiyle veya aralarındaki çekişmesiyle kamu varlıklarını ele geçirmeye 

kalkıştığı bir dönem olarak belirtilmiştir (Mete, 2014, s. 67). Bu darbedeki ordunun müdahalesi gerek 

gerçekleşme cihetiyle olsun gerekse mahiyetiyle olsun meydana gelen önceki darbelerden farklılık 

göstermektedir. Kendine has en önemli farklılığı, bu darbenin gerilimi bertaraf etme alanı olarak 

toplumu kullanmasıdır. Bu darbeyi gerçekleştirenler her ne kadar çok şey talep etmişlerse de topluma 

hiçbir vaatte bulunmamışlardır (Çiğdem, 2009, s. 35-37). Özellikle 1961 Anayasası ile devlet 

sistemine dahil edilen Milli Güvenlik Kurulu (MGK), 28 Şubat sürecinde önemli bir rol oynamıştır. 

İlk başlarda görüşlerine başvurulan bu kurum, daha sonra aldıkları kararlar tavsiye niteliğinden çıkıp 

Bakanlar Kurulu tarafından öncelikli olarak dikkate alınan kararlar haline gelmiştir. Böylece MGK; 

eğitimde, ekonomide, kültür alanında, dış politikada ve siyasette oldukça etkili hale gelmiş hatta 28 

Şubat sürecinde iktidardaki hükümetin istifa etmesinde rol oynayan bir kurum olmuştur (Gürses, 2012, 

s. 17-18). Bu dönemde Genelkurmay Başkanlığının ulusal güvenlik konularındaki yetkileriyle sınırlı 

kalmayıp siyasete tesir edecek kadar genişlemesi başlıca etken olmuştur (Özcan, 2000, s. 87-88).  4 

Şubat 1997 tarihinde Sincan’da tankların yürütmesiyle “demokrasiye balans ayarı” nın yapılması, 

ordunun siyaset kurumu üzerindeki etkisini gözler önüne seren bir başka durumdur (Yıldız, 2010, s. 

281).  Bir başka etken de ordunun siyaset karşıtlığı başta olmak üzere demokratik kurumlara ve sivil 

politikacılara güvenmeyen bir bakış açısını ortaya koymasıdır (Gürses, 2012, s. 68). Ordu içinde Batı 

Çalışma Grubu (BÇG)’nın kurulması demokratik bir hukuk devletiyle bağdaşmayacak faaliyetlerin 

yürütmesine yol açmıştır (Gürses, 2012, s. 47).   

28 Şubat sürecinde ele alınması gereken bir başka konu da ordunun laiklik konusundaki tutumudur. 

Çünkü bu dönemde irticai örgütlenmeler, ordu için en önemli ulusal güvenlik konularından birisi 

olarak algılanmıştır (Yıldız, 2010, s. xxvi).  Laiklik ile ilgili ilk tartışmalar Refahyol hükümetinin 

iktidara gelmesiyle başlamıştır. Özellikle yeni başbakan seçilen Necmettin Erbakan’a tebrik için 

gelenlerin farklı görünüm sergilemeleri bu tartışmaların fitilini ateşlemiştir (Gürses, 2012, s. 29). 28 

Şubat 1997 tarihindeki MGK toplantısında bu laiklik tartışmaları zirveye ulaşmış ve ordu, 

cumhuriyetin özelliklerine atıfta bulunarak gergin olan ortamın daha da gerilmesine yol açmış ve bu 

konu ile ilgili alınması gereken tedbirler ordu tarafından ortaya konulmuştur. Hatta irtica ile ilgili Milli 

İstihbarat Merkezi (MİT) tarafından “Radikal Dinci Akımların Rejime Etkileri” adıyla hazırlanan 

rapor, 28 Şubat’taki MGK’da okunmuş ve hükümet üzerinde yoğun baskıların oluşmasına sebebiyet 

vermiştir (Gürses, 2012, s. 77). Böylece, irtica yeni bir tehdit olarak algılanmış ve ulusal güvenlik 

açısından da ilk sıraya yükselmiştir (Ülman, 2000, s. 123). Bu durum, 28 Şubattan önceki üst düzey 

askeri yetkililerin hükümeti dolaylı olarak etkileme safhasını geride bıraktıkları ve artık onu direkt 

olarak etkileme girişiminde bulunduklarını göstermektedir. Bu müdahale ile toplumda ciddi 



6th INTERNATIONAL EDUCATION AND INNOVATIVE SCIENCES CONGRESS 

(November 24-25, 2022 / Burdur Mehmet Akif Ersoy University 

1727 
 

bölünmeler meydana gelmiş ve toplumun büyük bir kesimi ile devletin bazı kurumları hem karşı 

karşıya gelmiş hem de devletten soğumuştur (Mete, 2014, s. 11). 

28 Şubat sürecinde ordu tarafından hükümete kabul ettirilen 18 maddelik Millî Güvenlik Kurulu 

bildirisindeki kararlar toplumda bazı değişiklikler meydana getirilirken aynı zamanda bazı toplumsal 

travmaların oluşmasına sebep olmuştur. Özellikle eğitim ile ilgili alınan kararlar toplumun geniş bir 

kesimi için zorlayıcı olmuştur. İlk başta, zorunlu eğitimin beş yıldan sekiz yıla çıkartılarak toplumun 

daha çok eğitilmesi amaçlanmış ancak alınan bu karar bir nevi imam-hatip ortaokulların kapatılmasına 

neden olan bir araç olmuştur (Akşin, 2009, s. 302). Bu durum, hem imam-hatip liselerini hem de 

mesleki eğitim liselerini etkilemiş ve katsayı sorunun ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bununla 

birlikte uzun tartışmalara neden olan bir başka konu olan başörtüsü/türban meselesini de ortaya 

çıkarmıştır (Gülmez, 2014, s. 362). Süreç boyunca, türban siyasal bir simge olarak dayatılmış ve 

okullarda kullanımı yasaklanmıştır (TBMM, 2012, s. 1274). Başörtü meselesinin bir sorun olarak 

algılanmasında dönemin taraflı ve asparagas haberlerin rolü oldukça büyüktür. O dönemde holding 

haline gelen medyanın dindar kesimi ‘öteki’leştirmesi ve cumhuriyet karşıtı olarak yansıtması darbe 

sonrasında da başörtü hassasiyeti olan vatandaşların mağduriyetine neden olmuştur (Sel, 2019, s. 158). 

Mağduriyeti yaşayanlardan bir kısmını öğretmenler oluşmaktadır. Dini inançları gereği 

başörtüsünü/türbanını takmak isteyen bu mağdur öğretmenler hem doğrudan hem de cinsiyet 

temelinde olmak üzere çok yönlü bir ayrımcılığa maruz kalmışlardır (TİHEK, 2022, s. 56). Türkiye 

genelinde, 1997-2001 yılları arasında yaklaşık on bir bin öğretmen istifa etmiştir. Yine bu tarih 

aralığında görevine son verilen öğretmenlerin sayısı da üç bin yirmi yedi olmuştur 

(www.eğitimbirsen.org.tr, 2014, s. 41).  

Bu araştırmada derinlemesine görüşmeler yaptığımız katılımcılar da dönemin atmosferinden doğrudan 

etkilenen ve öğretmenlik mesleğini icra ederken bu meslekten uzaklaştırılan ya da istifaya zorlanan 28 

Şubat post-modern askeri darbenin mağduru olan öğretmenlerden oluşmaktadır.  

 

YÖNTEM 

Araştırma Modeli 

Araştırmada, 28 Şubat sürecinde mağdur olan on bir öğretmenle derinlemesine görüşmeler yapılmış 

olup bu sürecin onlar için ne anlama geldiğini ortaya çıkarmak amaçlanmıştır.  Süreç her katılımcıda 

kendine has bir deneyim oluşturmuş olduğundan yapılan görüşmelerde her katılımcı süreci kendi bakış 

açısıyla ortaya koymuştur. Bundan dolayı araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden fenomenolojik 

araştırma deseni kullanılmıştır. Fenomenolojik araştırma deseni; olaylar, deneyimler, algılar, 

yönelimler, kavramlar ve durumlar gibi farklı şekillerde ortaya çıkan olguları derinlemesine ve 

ayrıntılı olarak araştırmayı amaçlamaktadır (Yıldırım & Şimşek, 2013, s. 78). Görüşmeler güven verici 

bir etkileşim ortamıyla yapılması halinde bireyin farkında olmadığı ya da üzerinde çok durmadığı 

deneyimler de ortaya çıkabilmektedir (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz, & Demirel, 

2012, s. 20). Araştırma boyunca yapılan görüşmelerde bu unsur dikkate alınarak görüşmeler 

gerçekleştirilmiştir. 

Örneklem (Katılımcılar) 

Katılımcılar, 28 Şubat sürecinde öğretmenlik görevini yaparken sürecin oluşturmuş olduğu baskıcı 

havasından dolayı ya istifa etmek zorunda kalan ya da görevden atılan on bir öğretmenden 

oluşmaktadır. Katılımcılara ulaşabilmek için kartopu örnekleme kullanılmıştır. Bundan dolayı ilk önce 

sürecin mağduru olan birisiyle bağlantı kurulmuş ve daha sonra bu katılımcı aracılığıyla diğer 

katılımcılara ulaşılmıştır. Farklı branşlarda ve farklı illerde ikamet eden katılımcılar, görüşmelere 

gönüllü olarak katılım sağlamışlardır. Katılımcılara dair bazı bilgiler Tablo 1’de yer almaktadır. 

 

  



6th INTERNATIONAL EDUCATION AND INNOVATIVE SCIENCES CONGRESS 

(November 24-25, 2022 / Burdur Mehmet Akif Ersoy University 

1728 
 

Tablo 1: Katılımcılara dair şehir, branş, görevden atıldıkları tarih ve görevden uzak 

tutuldukları süreler. 

Katılımcılar Şehir Branş Görevden 

Uzaklaştırıldıkları 

Yıllar 

Görevden 

Uzaklaştırıldıkları 

Süre 

K1 Erzincan Coğrafya 2001-2006 5 

K2 İstanbul Tarih 2001-2011 10 

K3 Ankara Matematik 2006’da emeklilik - 

K4 Kilis Okul Öncesi 2000-2008 8 

K5 Adıyaman Çocuk Gelişimi 2000-2007 7 

K6 Diyarbakır Tarih 2000-2008 8 

K7 Mardin Biyoloji 2000-2008 8 

K8 Bitlis Sınıf 2001-2008 7 

K9 Adıyaman Sınıf 2001-2006 5 

K10 Bingöl Sınıf 2000-2003 3 

K11 Adıyaman İngilizce 2001-2006 5 

 

Veri Toplama 

Araştırmaya dair verileri toplamak amacıyla fenomenolojik araştırma desenine uygun olarak 

görüşmeler yapılmıştır. Görüşmelerde açık uçlu sorular sorulmuştur. Görüşmenin detaylandırılması 

için görüşmenin seyrine ve görüşmenin amacına göre başka sorular da sorulmuştur. Böylece 

deneyimlerin daha geniş anlamda ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Bu görüşmelerde ilk olarak ‘28 

Şubat sürecindeki deneyimlerinizi anlatır mısınız? (Alternatif soru: 28 Şubat sürecinde neler 

yaşadığınızı paylaşır mısınız?)’ sorusu sorulmuş ardından da ‘28 Şubat süreci eğitim hayatınız 

açısından ele alındığında sizin için ne anlam ifade ediyor?’ sorusu sorularak katılımcıların 

deneyimlerine ulaşılmaya çalışılmıştır. Görüşmeler ortalama yirmi yedi dakika sürmüştür. Her 

görüşme öncelikle ses kayıt cihazı ile kaydedilmiş ve daha sonra bu ses kayıtları yazılı olarak 

bilgisayar ortamına taşınmıştır. 

 

Veri Analizi 

Toplanan verilerin anlamını dışa aktarma süreci olan veri analizi ile anlamlar ve algılamalar elde 

edilmekte ve böylece araştırmanın bulgularına ulaşmak istenilmektedir (Merriam, 2018, s. 167-168). 

Bundan dolayı veri analizini gerçekleştirmek için öncelikle görüşmeler yoluyla elde edilen ve 

bilgisayar ortamına yazı olarak aktarılan ham veriler okunmuştur. Daha sonra okunan ham veriler 

kendi içinde anlamlı birimler halinde yani kodlar oluşturarak ayıklanmıştır. Bir sonraki aşamada 

ayıklanmış olan bu anlamlı birimler dönüştürülerek kategoriler haline getirilmiştir. Son aşama olarak 

da dönüştürülen anlamlı birimler harmanlanarak katılımcıların 28 Şubat süreci deneyimlerinin özü ve 

temel yapısının betimlenmesi amaçlanmıştır. Nihayetinde yapılan veri analizi doğrultusunda aşağıdaki 

bulgular elde edilmiştir. 
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BULGULAR 

Araştırma boyunca, 28 Şubat sürecini deneyimleyen öğretmenlere göre 28 Şubat sürecinin anlamı 

nedir? sorusuna cevap aranmıştır. Araştırmada ulaşılan en belirgin cevap, 28 Şubat sürecinin tüm 

katılımcılar için benzer deneyimlerin edinilmesi olmuştur. Yani farklı branşlarda ve farklı illerde 

yaşamalarına rağmen katılımcıların, 28 Şubat süreci boyunca benzer deneyimlere sahip olduğu 

anlaşılmıştır. Bu deneyimlerin analiz edilmesiyle birlikte bulgular beş başlık altında toplanmıştır. 

Bunlar; 1. Başörtüsünden Dolayı Sorunlar Yaşamak, 2. Süreç Boyunca Ayrımcılığa Maruz Kalmak ve 

Ötekileştirilmek, 3. Sürecin Çalışma Hayatına Etkisi, 4. Sürecin Katılımcıların Psikolojilerine Olan 

Etkisi ve 5. Araştırmada Elde Edilen Diğer Bulgular’ dır. İlk iki başlıktaki deneyimler, üç ve dördüncü 

başlıktaki deneyimlerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Yani ilk iki başlıktaki buldular sebep, üç ve 

dördüncü başlıktaki bulgular ise sonuçtur. En son başlıkta ise yine katılımcıların deneyimlediği farklı 

bulgulara yer verilmiştir. Araştırmada tüm katılımcıların deneyimlediği ve tüm katılımcılar için benzer 

durumların ortaya çıktığı bulgular aşağıdaki başlıklar altında verilmiştir. 

 

1. Başörtüsünden Dolayı Sorunlar Yaşamak 

Katılımcıların süreç boyunca en çok deneyimledikleri iki durum vardır. Bu iki durumdan birincisi, 

süreç boyunca katılımcıların başörtülerini açmaları için farklı çevrelerden kendilerine baskıların 

yapılmasıdır. Bu baskılarda, sözlü ve davranışsal olarak giyim tarzına müdahale etmek amaçlanmış ya 

başlarının açılması ya da peruk takılması istenilmiş ve başörtüye tahammülsüzlük gösterilmiştir. İkinci 

durum ise, çok yönlü olan bu baskıları katmerleştirmek için kamusal alanlara katılımcıların girmesi 

engellenmesidir. Katılımcıların bir kısmı bu baskılara dayanmamış ve peruk takmak zorunda kalmıştır. 

Katılımcıların diğer bir kısmı ise her türlü sonucu göze alarak peruk takmayı reddetmiştir. Bunun 

sonucu olarak katılımcılar ya istifa etmek zorunda kalmış ya da öğretmenlik mesleğinden atılmıştır. 

Katılımcıların bu konudaki deneyimlerine aşağıda yer verilmiştir:  

“…Herkes kendi istediği şekilde giyinme hakkına sahiptir. Kanunen bu güvence altına alınmıştı. Ama 

uygulamada maalesef bunlar olmadı… (Katılımcı 1)  

…İşte ‘başörtülü hanımlar peruk takın veya bize peruklu resim verin’ dediler…Okulda İstiklal Marşı 

vardı. Müdür, bahçede bile bu şekilde olmamam gerektiğini söyledi. ‘Bahçede bile örtülü olamazsınız’ 

dedi…Beyazıt’ın çevresindeydim. O sırada öyle bir tartaklandım ki…Polislerin başörtümü çekişi 

hepsi, böyle şeyler çıkmıştı gazetelere ama öyle göstermiyorlar… O dönemde normal kapalı olup 

peruk takanlar çok oldu. Hep yalnızdım ben. İstifa ettiler. İstifa etmek kolaydır. İstifa etmedim. Peruk 

takmadım. İstanbul’da, Türkiye’de çok insan taktı. Bizim okulda şu an çalışan ilahiyatçıların hepsi 

taktı…Benim annem bile söyledi ‘günah onların boynuna’ diye ama sonra ikna oldu, annemler de… 

(Katılımcı 2) 

…Düşünün ben derslere açık giriyorum ama okulun bahçesinde bile beni başörtülü görmeye müdür 

tahammül edemiyor… Seminerin son günüydü. İstiklal Marşı okundu. İstiklal Marşı okunurken ben 

kapalıydım ve çok büyük bir suçtu o. Ertesi gün müdür beni çağırdı, dedi ‘hakkında şikâyet var.’ ‘Ne 

oldu hocam?’ ‘İstiklal Marşı’nda başını açmamışsın…’ …Çok kötü bir süreçti. Bir müdür geldi bize. 

Yeni müdür direkt dedi ki ‘ben buraya başörtüyü halletmek için geldim. Benim başka hiçbir gayem 

yok’ dedi… Müdür, her ders ama her ders kapımı açıyordu benim, derste kapalı mıyım değil miyim?.. 

Öğrenciler başörtülü derse giriyordu. Biz açık girince çok komik oluyordu. Ben çocuklara diyordum, 

‘gençler siz küçüksünüz kapalısınız. Biz kocaman olduk. Açmışız başımızı ne kadar anormal’…Sonra 

mesela hastaneye gittiğimiz zaman orası farklı bir mağduriyetti. Başörtümüzdeki iğneyi 

çıkarttırıyordular. Hatta ben böyle iğnenin üzerine bir düğüm attım Gülhane ‘de. ‘Hayır, açacaksın!’ 

dedi asker. Ama hani o askerler açacaksın dediklerinde bunu hep gözleri dolu dolu yaparlardı. Yani 

hastane farklı bir boyut... (Katılımcı 3) 

…Ama arkamızdan bizim için oyunlar oynandı mı? Oynanmış sonradan duyduk. Şu arkadaş şu saatte 

geliyor, bu arkadaş başörtülü, bu arkadaş pardösülü, bu arkadaş bilmem ne… (Bir öğretmen) hepimiz 

hakkında bilgi yazıyor Milli Eğitim’e…O zaman başörtülü kadınlar hep açıyorlar. Onlar açınca 

üzüldüklerini söylüyorlar. Ne yapalım çoluk çocuk yüzünden açtıklarını söylüyorlar. Yani herkesin 
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açma-kapatma sebepleri vardı. Ben 2008 yılında tekrar başladım. Beş sene kadar aralıklı peruk taktım. 

Müdüre dedim ki bir peruk alacağım. Siz de müfettişler geldiği zaman bana söyleyeceksiniz. Ben 

müfettişler geldiği zaman başörtümün üstüne peruğu geçireceğim. Yarım saat boyunca onları öyle 

idare edeceğim. Sizin başınızı yakmamış olacağım. Sadece sizin için böyle şeye karar verdim dedim… 

Müfettişler geldiğinde, gelen müfettişlerden hakaret yedik. ‘Böyle mi peruk takılır, bu böyle mi 

yapılır? Bu ne biçim peruk korktum sizden? İşte iğrenç…’ bilmem ne… Zorla tokalaşmalar, zorla el 

uzatmalar, hakaretler, sınıfımızı beğenmemeler… Perukla derse giriyor ama ders verebiliyor mu? Tek 

ders başörtüsü. Kocan nerede çalışıyor? Kaç yıllık öğretmensin? Başörtün böyle mi? İşte peruk ne 

zamandan beri? Yani öğretmenliğimiz hiçbir zaman sorgulanamadı. Hep başörtüsü, hep başörtüsü… 

(Katılımcı 4) 

…O dönemde yarım dönem kadar şu an bile düşündüğümde pişman olduğum tek şey peruk taktım o 

yarım dönem boyunca. Taktığım süreç belki yaşadığım en zorlu süreçti. Çünkü diğer zamanlarda ben 

kesin kararlıydım. Açmayacağım ne olursa olsun! Ama o süreçte peruk döneminde sınıftan dışarı 

çıkamıyordum mesela. Sınıfta, arada müdür yardımcıları geldiği zaman ben en arkaya öğrencilerin 

arkasına saklanırdım, beni görmesinler diye. Hiçbir zaman dışarı çıkıp da rahat bir şekilde ne koridora 

ne de öğretmenler odasına çıkamıyordum. Dışardan okula gelip peruğumu takıp akşama kadar, dersim 

bitene kadar sınıfta bekleyip ondan sonra da kestirmeden lavaboda peruğumu çıkarıp başörtümü tekrar 

bağlayıp çıkıyordum. Yani bilemiyorum. İşte bizi böyle bir çelişkide bıraktılar. Her zaman bizi biz 

olmaktan ya da kendileri gibi olmamız için hep zorlandık. Hep böyle tercih yapma şeyine getirildik. 

Süreci daima yaşadık. Ama ben peruk taktığım için hala çok pişmanım… (Katılımcı 5) 

… Yani açık çalışmak bana daha korkunç geldiği için açmadım, çalışmadım. Hani o şekilde çalışmak 

istemedim. Düşündüm yalan yok. Hatta o dönemde bir sürü hocalar, hacılar türemişti fetva 

veriyorlardı. Yok, şöyle peruk takacaksınız yok saç şeklinde naylon olursa bir şey olmaz, şudur budur 

sorumlusu siz olmazsınız… Düşündüm. Ama dediğim gibi onu yapmak bana daha ağır geldi, çok daha 

ağır geldi, yapamadım. Yani o yüzden sıkıntı çıkarıyor ama dediğim gibi öbür türlüsü daha zor. Hani 

bunları güzel güzel anlatıyoruz bugün ama gerçekten şunu söylemek gerekir o dönemler tamamen 

gözyaşlarıyla beslendi. Öyle kolay atlatılan dönemler değildi… (Katılımcı 6) 

…Okulda bir tek ben kalmıştım başörtülü olarak. Diğer arkadaşlar sonraki süreçte açtılar. Hani peruk 

taktılar onlar da mecburiyetten. Zaten o süreçte birçok arkadaşım peruk takmak zorunda kaldı. Hepsi 

başını açmak zorunda kaldılar. Hani bir ben kalmıştım ve bir iki arkadaş daha onlar da tayin istediler 

ve memleketlerine gittikten sonra başlarını açmak zorunda kaldılar. O zaman herkesin olanakları aynı 

değildir. Herkesin kişilik yapısı aynı değildir. Benim arkadaşlarım, dört kişiydik üçü de açtı … Sonra 

o dönemde bir iki defa askeriyeden yüzbaşı, binbaşı ya da başka bir konumdaydı bir asker gelmişti.  

Müdürümüz bizi idare etmeye çalışıyordu. Yüzbaşı bize aniden baskı yapınca biz dersten çıkarıldık. 

Okulun deposu vardı, mescit katında. Mescit de zaten aşağı kattaydı, zemin katta. Orada depo gibi bir 

yer vardı. Ben ile diğer biyoloji hocası, zaten o esnada ikimiz tektik başörtülü olarak, oraya girdik. İşte 

kapıyı kilitlediler öğrencilerin yanında. Yanımdaki arkadaşım hamileydi. Biyoloji öğretmeni çok 

ağlıyordu ve ben ona ‘ağlama, üzülme, biz utanmayalım onlar utansın bizden’ diyordum. Ama çok 

etkilendi, hamileydi ya. Yani o çok ağlıyordu çok üzülüyordu... Onu hiç unutamıyorum ben. Sonra 

biz, bir yirmi dakika sonra yüzbaşı yukarı çıkınca işte biz hemen böyle apar topar arka kapıdan çıktık. 

Evimize gittik…Daha sonra bir etüt merkezi açtık valiliğe bağlı. Tabi ben yine vali geldiği zaman ya 

da herhangi bir şey olduğu zaman ben mutfağa gidiyordum… (Katılımcı 7) 

…Ben bilmeden örtülü bir şekilde İstiklal Marşı’na katılmıştım. Daha sonra müdür çok sinirlendi. 

Benim örtülü bir şekilde İstiklal Marşı’na katılmam onlar için çok büyük bir olay olmuştu. Sonra bana 

bunlar sıkıntı çıkardılar. Derse bu şekilde girmemem gerektiğini söylediler…Sonra mesela 23 Nisan 

törenleri vardı ya da işte 29 Ekim törenleri falan biz valinin asla gözünün önünde olmamamız 

gerekiyordu. Geri planda olmamız gerekiyordu. Yani işte böyle sürekli ortada kalan hem idare hem de 

arkadaşları tarafından hep sıkıntı oluşturan kişiler olduk…Birgün bana müdür ‘İstersen git bir köye.  

Bak işte peruk takabilirsin köye git’ falan. Ama köyde askerin sürekli baskısı vardı. Hani komutan 

geliyor. Orada aniden gelip sınıfın kapısını açıyor ve içeri giriyor. Duyuyor mutlaka köylülerden. 

Duyuyor ya da işte çalışanlardan duyuyor. Senin örtülü olduğunu duyuyor. O şekilde gelip bir 

psikolojik baskı oluşturuyor.  Ya istifa edeceksin ya işte peruk takacaksın.  Peruklu arkadaşlarım bile o 

dönemde sıkıntı yaşamıştı… (Katılımcı 8) 
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… Hani inanın ben Müslümanım diyen arkadaşlar bile ya başımı açmam ya da peruk takmam 

gerektiğini düşünüyorlardı. Diyorlardı ki, ‘Yanlış yapıyorsun sonra pişman olacaksın’…Ama diyelim 

ki ailesini geçindirmek zorunda olan birinin başını açmasına da ben tepki vermiyordum. Yani onu da 

haklı buluyordum. Ne yesin ne içsin bu insan? diyordum…Resmi törenlerde bulunmuyorduk açıkçası. 

Ya sevk alıyorduk ya da öyle izin alıyorduk.  Resmi törenlerde bulunmamızı zaten idare de 

istemiyordu. Hani başörtüsü yasağından önceki dönemde de bir-iki yıl biz bunu yaşadık…Köye 

atandım. Ben başörtülü olduğum için köydekiler benim öğretmen olduğuma inanmadılar. Dediler ki 

‘Hayır biz bugüne kadar hiç başörtülü öğretmen görmedik. Öğretmen dediğin başörtülü olmaz’. 

Dediler ki ‘Sen öğretmenin eşisin onun yerine derse sen giriyorsun’ Bu benim için çok ilginçti… 

(Katılımcı 9) 

…O dönemde daha yeni başlamıştım. Bizi idare eden idarecilerle, müdürle çok karşılaşmadan, bir 

belge imzalatmak gerekirken oradaki müdür yardımcıları bizim adımıza yapıyordu. Bunun yanında 

mesela, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gitmemiz gerekiyordu. Yazı geliyordu. İşte, ‘Örtülü bir şekilde 

Milli Eğitim Müdürlüğünün olduğu o dış sokağa bile hani o sokağa bile gelemeyecektiniz. İşte 

kamusal alandır. İşte bilmem Kılık Kıyafet Kanununa aykırıdır. Kılık Kıyafet Kanun’una uygun bir 

şekilde oraya gelmelisiniz.’ vesaire gibi böyle tuhaf yazılar geliyordu. Ve tabii ki siz zaten hep geri 

plandasınız. Fazla gezmeyeceksin. Sınıfın içerisinden dışarıya fazla çıkmayacaksınız. Bir süre doğru 

dürüst sınıfımız bile olmadı. Dersimiz bile olmadı. Milli eğitimden bize yazı tebliğ edildiğinde artık 

Milli Eğitim Müdürlüğünün bahçesine gidemeyeceğimiz söylendiğinde hani insanın dizlerin bağı 

çözülür ya… Hani ne oluyor Türkiye’de? ve sanırım olayları çok sıcak yaşadığımız için dışarıdan çok 

sağlıklı bakamıyorsunuz … (Katılımcı 10) 

…İmam hatip lisesinde görev yaparken bütün okullarda, kamu kurum ve kuruşlarında kamusal alan 

diye bir safsata çıkardılar. Kamusal alanın olduğu her yerde kesinlikle başörtüsü takılamayacaktı. Yani 

bu kamusal alanın sınırları tabi, kamusal alanla sınırlı kalmadı. Hiç unutmuyorum. Sevk almak için 

Milli Eğitim Müdürlüğünün binasına çıktığımızda bile orada bize şube müdürleri ‘Önce gidin insan 

gibi gelin karşımıza!’ dediler. Yani ‘Bu şekilde mi geliyorsunuz sevk almaya?’ Bu kamusal alanın 

kapsamını gittikçe genişletiyorlardı. Bu mezuniyet günlerinde velilerin dışarıya alınmasına kadar gitti. 

Ciddi anlamda bir kıyımdı yani…O kadar zor bir gündü ki benim için… Yani peruk takıp da mı 

gitsek… Dışarıdan başka birine ait saçı getirip kafanızın üstüne takıyorsunuz. Onun ötesinde yani bir 

eğitimcisiniz. Siz insan yetiştiriyorsunuz. Sınıfa giriyorsunuz. O çocuklara işte doğruluktan, 

dürüstlükten bahsediyorsunuz. Sizin kendi kimliğiniz yok. Farklı bir kimlikle siz ordasınız ve o siz 

değilsiniz aslında…Şimdi bu her evde farklı bir şekilde yaşandı. Bizde böyle işte peruk takıp devam 

edenler oldu. Başka bir kimlikle öğrencinin önünde… Bir de o dönemde milli güvenlik dersi için 

askeriyeden gelen komutanlarımız vardı. Tamamen hani okuldaki başörtülü öğretmenlerin tespiti için 

gönderirmiş insanlardı. Ben hiç unutmuyorum. Sınıftayız mesela, dersimin olduğu gün dışarı 

çıkmıyoruz teneffüslerde bizi görmesin diye. Bir öğretmenin doğal hakkı olan öğretmenler odasına 

girip arkadaşlarıyla iki kelime edip de bir çay içme hakkımız kısıtlanıyordu… (Katılımcı 11)” 

 

2. Süreç Boyunca Ayrımcılığa Maruz Kalmak ve Ötekileştirilmek 

Katılımcılar, 28 Şubat sürecinde sürgün edilerek, ikinci vatandaş muamelesi görerek ve dışlanarak 

ayrımcılığa maruz kalmış ve ötekileştirilmişlerdir. Farklı çevrelerden gelen bu yalnızlaştırma baskısı, 

katılımcıların uzun süre hafızalarında ve yaşamları boyunca psikolojik travmaların oluşmasına neden 

olmuştur. Katılımcıların maruz kaldığı bu deneyimler onların öğretmenlik mesleğine odaklanmalarına 

ve öğrenciler için daha verimli olmalarına set çekmiştir. Nitekim Katılımcı 2, “…Beni direkt sürgün 

ettiler başka bir okula. O okulda hiç başlayamadım zaten. Müdür beni derse hiç sokmadı bile. Yani 

ben öğrenci falan görmedim. Oradan başka bir okula sürüldüm… Çok aşağılandım. Doktorlar 

başörtümü falan çekmeye çalıştılar. Yani öyle bir propaganda yapılmıştı ki bu televizyonlarda sanki 

işte ne bileyim sanki teröristiz... Hastanede bir doktorun ‘‘ben başörtülü bakamam’’ dediğini 

hatırlıyorum. Hem benim hastalığım çok tehlikeli hem de muayene etmem dedi. Doktorlardan da çok 

darbe yedim yani. Beni çok kez ağlatmışlardır. İşte ‘‘Ne kadar cahilsiniz!’’ demişlerdi bana 

hatırlıyorum…” diyerek bu konuda yaşadıklarını ifade etmektedir.  
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Benzer durumlarla karşılaşan Katılımcı 3 ise, “…Biz dokuz sene lojmanda oturduk. Ama mesela 

lojmanda hanımlar arasında hep ikinci sınıftınız. Kimse size bir merhaba demezdi. Çünkü insanlar 

benimle göründüğü zaman onlar da pisleniyor konuma geliyordu…” diyerek nasıl ötekileştirildiğini 

belirtmektedir. Katılımcı 4 de stajyer öğretmenlik yaparken görmüş olduğu muameleyi, 

“…İnanmazsınız kadın bir daha yüzümüze bakmadı. Stajyer öğretmenimiz de yüzümüze bakmadı. Ben 

bir gün formalite icabı bir ders anlattım ama hiç hatırlamıyorum. Ne öğrencilerle tanıştık ne de 

konuştuk yani zenciyiz biz ya. Hani şöyle Afrika’dan gelmiş zenciden hiçbir farkımız yok. Sınıfa girip 

oturmak ne mümkün. Sadece başörtülüyüm diye küçükleşerek oturuyoruz. Utanarak, sıkılarak 

oturuyoruz…” sözleriyle aktarmaktadır.  

Nasıl yalnız bırakıldıkları konusundaki deneyimini Katılımcı 5 şu sözlerle ifade ediyor: “…Yine o 

süreçte öğretmen arkadaşlar bizimle konuşmak istemiyordu. Biz iki tane arkadaştık okulda. Yani 

birileri konuşurken araya kendi fikrimi söylemeye kalktığımda ‘siz bu tartışmada bu konuşmada 

yoksunuz çıkın lütfen’ diyebiliyorlardı bize. Sabah görüyordum. ‘Günaydın!’ diyordum mesela 

insanlar selamımı almıyordu. Müdür yardımcıları olsun veya idareciler olsun bize ‘Hocam siz 

öğretmenler odasında oturmayın. Müdür yardımcılarının odasından çıkmayın.’ diyorlardı…Ve bir 

kabul edilmeme, bir istenmeme, bilemiyorum…Yani bilemiyorum insanları böyle parça pörçük ettiler. 

Ayrımcılık yaptılar. Hep bizi ikinci sınıf vatandaşı gördüler…. Hep dışlandık. Bakın sırf örtülüyüz diye 

bizi öğretmenden saymadıkları gibi bizi başarısız da gördüler. Bizim yetiştirdiğimiz öğrencilere kayıp 

nesil diyorlar…”  

Katılımcı 6 ise bu ötekileştirilme konusundaki deneyimini şöyle anlatmaktadır: “…Bunun yanı sıra 28 

Şubat’ta ilk yapılan bize gerçekten ötekileştirilmekti. Yani tamamen ötekileştirildik. Biz sanki bu 

ülkenin vatandaşı değilmişiz gibi, vergisini vermemişiz gibi, bu ülkeden değilmişiz gibi, farklı bir 

varlıkmışız gibi, farklı bir yaratıkmışız gibi bize davranılmaya başlandı. Bunu çok samimi söylüyorum. 

İnsanlar yüzüme bakmıyor, ‘sen böyle mi devam edeceksin?’. Yani bir gün içerisinde, bir gece 

içerisinde insanların bize karşı düşünceleri, tavırları değişmeye başladı. Bu bizim için çok önemliydi. 

Gerçekten çok farklıydı yani ötekileştirilmek. Deyim yerindeyse öyle. Hani o dönemde kullanılan bir 

ifade vardı ‘ülkenin zencileri’ymişiz gibi algılandık. Her yerden, her ortamlardan kovuluyorduk. Yani 

muhafazakâr bildiğimiz müfettişler, idarecilerimiz vardı. Onlar bizi gördüğünde yollarını değiştirmeye 

başladılar. Yüzlerini dönmeye başladılar. Tanımamazlıktan gelmeye başladılar. Bu şekilde bir süreç 

geçirdik…”  

Katılımcı 8’in o dönemde deneyimlediği ötekileştirilme tavır ve davranışlarının sonucu olarak nasıl bir 

psikolojiye büründüklerini şöyle aktarmaktadır: “…Müfettiş gelmişti. Örtüye bir şey söylememişti. 

Ama çok ilginç bana şey dedi: ‘Eğer ben sizin notunuzu yüksek verirsem insanların gözüne batar. Bu 

benim için de sıkıntı olur sizin için de sıkıntı olur’’ demişti ve en düşük notu ben almıştım o zaman. 

Tek örtülü bendim zaten o okulda. Ben bu tür sıkıntılar yaşamıştım… Ayrıca çocuklarımın okuluna 

gittiğim zaman ikinci sınıf muamelesi yapıyorlardı. Hani okumamış cahil... Hani bir öğretmen olarak 

onun ezikliğini çok yaşadım ben. Bu şekilde davranılıyordu… Bir ötekileştirme vardı. Gerçekten hani 

bu bilmiyorum bizim artık ruh sağlımıza yansıdı. Çok sıkıntılar yaşadık psikolojik anlamda. 

Psikolojimiz bozuldu. Kendimizi dışlanmış hissettik. Çünkü belirli bir bilinç düzeyiniz var ama 

toplumda bir yer bulamıyorsunuz kendinize. Fikirleriniz kabul edilmiyor…Toplumda insanları dinden 

soğuttular. Dinin devlet için bir tehlike olduğunu, işte dindar insanın kötü olduğunu böyle bir olgu 

oluşturdular…” 

Katılımcı 10’un deneyimi ise şu şekilde olmuş: “...Yani o dönemde uğradığımız usanmışlık, 

ötekileştirilme hani sanki şey gibiymişiz. Böyle çok çok aykırıymışız. Yani şu noktaya geliyorduk. Ya 

biz hani uzaydan mı geldik? Biz toplumun insanıyız… Zaten o sıralar okullarda joker öğretmenlik diye 

bir şey vardı. Gelemeyen öğretmenlerin yerine geçici olarak görev alırlardı. Müdür bir süre o şekilde 

yazdı. Yani bana sınıf vermedi. İstemeyen öğretmen varsa onun dersine giriyordum. Böyle şey gibi 

yani kelimenin tam anlamıyla hissedilen duygu ‘baş belası’… Hakikaten baş belası muamelesi 

görüyorduk... Ben insanların kesinlikle düşüncelerinden dolayı dışlanmamaları gerektiğini 

düşünüyorum. Bir diğeri dindarların bu kadar aşağılanmaları, ötekileştirilmeleri karşısında hani 

insanların daha çok tepki göstermelerini isterdim…” 
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Katılımcı 11’in görüşleri de diğer katılımcıların deneyimlerine benzemektedir. Katılımcı 11’in 

deneyimleri de şöyle: “…Yani başı açık bir bayan ellerinde kitaplarıyla sınıfına giriyor ve sen 

okuldan ayrılıp dışarı çıkmak zorunda kalıyorsun. Bu çok acı bir durum… Çok kırıldık. İşte istedik ki 

diğer öğretmen arkadaşlarımızdan onlar yoksa biz de yokuz diyebilsinler. Ben en çok 

ötekileştirilmenin bu şekilde yapıldığını… Hani ötekileştirilme ne zaman yapıldı? İşte başı açık, başı 

kapalı şekilde öğretmenlerin arası açıldığında...”  

3. Sürecin Çalışma Hayatına Etkisi 

Katılımcılar, süreç boyunca memuriyetten atılma kaygısını deneylemiş ve Tablo 1’de gösterildiği gibi 

katılımcıların öğretmenlik mesleğine yıllar boyunca devam edememe durumları ortaya çıkmıştır. Bu 

durum, katılımcıların çalışma hayatlarını etkileyen en büyük etken olmuştur. Bundan dolayı 

katılımcılar, memuriyetten atıldıktan sonra ekonomik, psikolojik, toplumsal vb. birçok sorunla 

karşılaşmıştır. Öncelikle 28 Şubat süreci, katılımcıların farklı işlerde çalışmasına ve sürecin 

oluşturmuş olduğu atmosfer gereği çalışma hayatlarında türlü zorluklarla karşılaşmalarına neden 

olmuştur. Mesela Katılımcı 2, “…2001’de memuriyetten atıldım. Zaten o zamana kadar söylüyorlardı. 

Bir daha hiç dönemeyeceksin memuriyetten atılıyorsunuz. Ve “hayatınızda hiçbir zaman memur 

olamayacaksınız!” diyorlardı müfettişler. Biz de “olsun” dedik. 2001’de atıldım…” diyerek çalışma 

hayatlarında nasıl bir durumla karşı karşıya kaldıklarını belirtmektedir. Süreçten dolayı birçok 

hayaline veda eden Katılımcı 10’un deneyimi ise “…Çok daha iyi şeyler yapabileceğime inanıyorken 

çok daha verimli bir öğretmenlik süreci yaşayabileceğime inanıyorken… Kendimi bu konuda çok çok 

geliştireceğime ve çok istekli olmama rağmen ne yüksek lisans yapabildim ne de kariyer yapabildim. 

Kariyeri parasal açıdan değil de tamamen eğitime bir katkısı boyutuyla bir öğretmen olarak kendimi 

geliştirmeyi düşündüğüm hayallerim vardı. Bunu zaten bir yıl içerisinde unuttum bile. Tabii ki bunu 

bırakırken hakikaten çok zor bir durumdur…Bir karar süreci var. Bununla beraber eğitim alanında 

çok daha iyi olabilirken tamamen bu süreçlerden dolayı eğitim ile ilgilenmiyorum. Şu an, bu alanın 

çok dışındayım...” şeklinde olmuştur. Katılımcı 8 ise zorluklarla dolu deneyimini şöyle ifade 

etmektedir: “…Benim çocuklarım küçüktü. Baya bir sıkıntı yaşadık. Artı başka bir yerde çalışma 

imkânım olmadı. İşte herhangi bir dershane ya da özel okul bizi örtülü bir şekilde kabul etmedi. Yani o 

konuda gerçekten çok sıkıntılar yaşadık. Hem maddi sıkıntılar yaşadık hem de prestij kaybına 

uğradık…”  

Sekiz sene boyunca öğretmenlik mesleğinden uzak kalan ve bambaşka işlerde çalışmak zorunda 

kalmış olan Katılımcı 4 ise, “…Sekiz sene boyunca boncuk diktim, sattım. Küpe yaptım, sattım. 

Fabrikalarda desen tasarımı yaptım. Bin tane halı çizdim. Çizdiğim halılarının üstünde oturdum. Ama 

her birinde ağladım. Kollarımda hastalıklar çıktı. Boynumda hastalıklar çıktı, o desen çizmekten 

kaynaklanan. Eşimle fabrika fabrika gezdik…” diyerek süreç boyunca yaşadığı sıkıntıları ortaya 

koymaktadır. 

Katılımcıların, çalışma hayatı ile ilgili mağduriyet yaşamış olduğu bir başka konu da ya istifaya 

zorlanarak ya da görevden atılarak süreç boyunca pasivize edilmiş olmalarıdır. Katılımcı 5, bu 

konudaki deneyimini, “…Benim bütün enerjimi bitirdi. Yani benim belki en güzel yıllarım en idealist 

olacağım yıllarım hep hayat mücadelesiyle geçmiş oldu. Ben kimliğimi muhafaza etmekten başka 

hiçbir düşüncem olmadı ki. Kendimi yetiştireyim, geliştireyim diye bir yaklaşımım olmadı. Kendimi 

kendim olarak kabul ettirme çabasındaydım hep…” şeklindeki sözlerle ifade etmektedir.  Katılımcı 6 

ise, “…En basitinden işte teknolojik çalışmalar, şunlar bunlar gelişti. E ben 8 yıl sonra geri 

döndüğümde gerçekten bu konuda çok çok geride kaldığımı gördüm. Geride kaldığımı hissettim ve 

gerçekten faklı bir çabayla kendimi tamamlama ihtiyacı hissettim…” diyerek sürecin kendisini nasıl 

pasivize ettiğini belirtmektedir. Sürecin pasivize ettiği Katılımcı 7’nin bu konudaki deneyimi ise 

şöyle: 

“…Toplumda en verimli olduğun dönemde düşünün, 23 yaşındasın birden atıl duruma 

düşürülüyorsun. …En verimli olduğunuz bu dönemde -sizi hiçbir şey, eylemsel olarak hiçbir şey 

yapmadığınız halde- suçluyorlar. Diskalifiye ediyorlar, atıl duruma düşürüyorlar. Yani bu toplumsal 

açından çok büyük bir kayıptır…” 
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Katılımcı 10’un karşılaşmış olduğu benzer deneyimler ise şöyle: “…Çok idealist başladığımız 

mesleğin hevesini alamadık. Diğer arkadaşlarım işte kurslardan bahsederken, kendini geliştirmeye 

dönük çalışmalardan falan bahsederken kesinlikle hiçbir dönemde mesleki doygunluk yaşamadım…” 

Pasivize edilme konusunda Katılımcı 11’in yaşadıkları ise, “…Ama ayrılıyorsunuz, eve 

kapanıyorsunuz. Düşünün bir yirmi yılınız okulda geçmiş ve tam böyle mesleğinizi icra edecek en 

güzel gününüzde eve kapanıyorsunuz. Yani en verimli çağınızda, yirmi dört, yirmi beş yaşlarında eve 

kapanmışsınız. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Bunun verdiği bir burukluk vardı…” şeklinde 

belirtmektedir. 

Katılımcıların çalışma hayatına yönelik en çok zorlandıkları başka bir konu da göreve iade edildikten 

sonraki meslekî hayatlarına başlarken yaşadıkları zorlu deneyimleridir. Nitekim Katılımcı 4’ün bu 

konudaki deneyimi, “…Ben sekiz sene sonra tekrar atandım başka bir şehre. Çocuklarımın bir kısmı 

babasında kaldı. Bir kısmı başka yerde kaldı. Dört ay öğrenci evlerinde rezil oldum. Sonra 

atandım…” şeklinde olmuştur. Katılımcı 5 ise bu konuda, “…Aslında göreve başladıktan sonra da 

mağduriyetimiz oldu. Branşımızı değiştirmişlerdi. Yani bizi kendi branşımıza vermediler. Okul 

öncesine verdiler. O da bir sıkıntı olmuştu üç buçuk yıl falan böyle okul öncesinde devam ettik…” 

diyerek yaşamış olduğu zor durumu ortaya koymaktadır. Katılımcı 7 ise deneyimini paylaşarak daha 

fazla toplumsal baskı görmemek için başka bir kurumda çalışma isteğini şu sözlerle ortaya 

koymaktadır “…Ben 2008’de geri döndüğüm zaman Milli Eğitimde yasak devam ediyordu. Biz yalvar 

yakar il-ilçe milli eğitim müdürlerine, müdür yardımcılarına, şube müdürlerine yalvararak, o zaman 

Aile ve Sosyal’de örtülü çalışılabileceğini duymuştuk. Hatta ben bir müdür yardımcısının yanına 

gittim…. Biz, hocam nereye gittiğimiz önemli değil, biz örtülü çalışmak istiyoruz, dedik…”  

Katılımcı 8 ise tekrar atandıktan sonra yaşadığı zorluğu şöyle ifade ediyor: “…Hani açıktan atamadan 

o kadar kısıtlıydı. Biz hani ancak açıktan atamayla geri dönebiliyorduk. Ben bir defa başvurdum. Ama 

üç-dört defa başvuran ama sonra atanamayan arkadaşlar vardı. Göreve gelemeyen arkadaşlar vardı 

o dönemde. O tür bir zorluğumuz oldu…”. 

Katılımcı 9’un yaşadıkları ise şöyle: “…O zaman on beş yıllık öğretmendim ama tekrar köye gitti 

tayinim. Köye gittim.  O ara dört yıl kadar köyde çalıştım. Sonra gerçekten başörtüsü ile ilgili 

sorunlar ortadan kalkınca merkeze geri geldim. Ama tabii mesela köyde çalışırken, hani tekrar 

dönmüşüz gelmişiz.  Ama hani Milli Eğitimden birisi gelse ya da müfettiş gelecek olsa okul idaresi 

öyle bir tedirgin, öyle bir tedirgin ki… ‘‘Ya diyordum hocam, bütün sorumluluğu ben alıyorum, ben 

bir kere bu görevden uzaklaştırılmışım bir kere daha uzaklaştırılsam benim için mühim değil.’’ Ama o 

kadar tedirginler ki bu sefer kendimizi şey hissediyoruz. Biz başkalarını zorda mı bırakıyoruz? O 

şekilde bir duygu hissediyorduk açıkçası. Sanki biz birilerini zorda bırakıyoruz…” 

4. Sürecin Katılımcıların Psikolojilerine Olan Etkisi 

28 Şubat süreci, kalıtımcıların tümünde psikolojik travmaların oluşmasına neden olmuştur. Kişilikte 

ve ruhsal yapıda kalıcı bir etki bırakan ve olağanüstü bir yaşantı olarak tanımlanan psikolojik 

travmalar (Bakırcıoğlu, 2012, s. 1237), kalıtımcıların algısı ve değerlendirmesi doğrultusunda ele 

alınmaktadır. Sürecin üzerinden yirmi beş yıldan fazla bir zamanın geçmiş olmasına rağmen 

katılımcıların olayları sanki yeni yaşanmış gibi aktarmaları yaşanmış olan psikolojik travmanın 

derinliğini göstermektedir. Örneğin, Katılımcı 1’in görmüş olduğu psikolojik baskı şöyledir: “…Yani 

sürekli okula başörtülü giremezsiniz diye sürekli baskı vardı. Kapılarda polis hatta benim çalıştığım 

okulda çatılarda keskin nişancılar yerleştirilmişti. Yani çok çirkin görüntüler vardı...” Benzer şekilde 

Katılımcı 2’nin aktardıkları şöyledir: “…İlk derse böyle 4-5 tane öğretmenle baskın yaptılar. Sanki 

büyük bir suç işliyormuşum gibi. Kızlar beni çok sevmişlerdi. Birazcık ders anlatmaya başlamıştım. 

Onlar da gördüler çok şok oldular. Tutanak tuttular. İşte başörtülü derse girmiş falan. Öyle 2-3 

dersimiz gitti ama çocuklar öğrendiler. Ben dedim herhâlde derse devam edemeyeceğim. Bu şekilde 

gözüküyor diye çocuklara anlattım durumu.  Çok ağladılar…” Katılımcı 2, baskıya dayanamayan 

başörtülü öğretmenlerin durumunu da şöyle belirtiyor: “…Ama bazıların psikolojisi bozuldu. Ya da 

tamamen açıldılar. Açıldıkları zaman da makyaj yapmaya başladılar. Tuhaflık oldu yani. Taviz tavizi 

gerektiriyor herhalde...” 

Okul müdürü tarafından maruz kaldığı mobbing niteliğindeki baskıları Katılımcı 3 şöyle 

anlatmaktadır: “…Her ders ama her ders kapımı açıyordu benim, derste kapalı mıyım değil miyim? 
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diye. Şimdi çocuklara da güvenemiyor, çocuklar da kapalı o ara.  Her ders kendisi kontrol ediyordu… 

Maruz kaldığı baskılar sonucunda başörtüsünü açmak zorunda kalan Katılımcı 3, o dönemdeki ruh 

halini şöyle anlatmaktadır: “…bizim psikolojimiz çok kötüydü. Yani o her gün açıp girmek veya ne 

bileyim başörtülülerle köpekler giremez denilen bir psikolojideydik biz. Hep ikinci sınıftık...” Yapılan 

baskılara daha fazla dayanamayan öğretmenleri ise şöyle anlatmaktadır: “…Tabii biz tükendik. 

Psikolojik tedavi gördüm onu da belirteyim… Hiç kolay değildi. Hep psikolojilerimiz bozuldu. 

Depresyon ilaçları aldık. Onlarla ayakta durmaya çalıştık…” 

Katılımcı 4’ün öğretmenlik stajını yaparken görmüş olduğu muamele ise şöyle: “…Ben müdürle 

karşılaştım. Müdür bize bir bağırdı. ‘Ne geliyorsunuz, başıma bela oluyorsunuz. Bakmam da vermem 

de sınavdan geçirmem de’… İşte ‘ben sizinle ne yapacağım ta oradan buraya nasıl geleceksiniz?’ Her 

gün böyle…” Aynı katılımcı öğretmenlik mesleğine ilk başladığında müdür yardımcısının kendisine 

karşı takındığı tavrı şöyle belirtiyor: “...Gittik ilk tayin yerimize. Şöyle 25-30 öğretmeni okulda 

toplamışlar. İlk cümle -hiç unutmuyorum- müdür yardımcısı beni görür görmez ‘Hocam ya!’ dedi. 

‘Böyle bir zamanda nasıl başlarsınız göreve’ dedi? Yani hiç kimse böyle hoş geldiniz, hani böyle bir 

öğretmenlik sevinciyle başlayamadık. İlk cümle böyle oldu. ‘Niye başladınız? Yapmayın!’ Yani bu 28 

Şubat sürecinde iki cümleye karşılaştık: ‘Sizin yüzünüzden darbe olacak’ ve ‘Size destek veriyoruz. 

Ama elimizden bir şey gelmiyor…’’ Katılımcı 4’e yine bir başka müdür yardımcısının sözlü olarak 

yapmış olduğu psikolojik baskıyı, “…Bir müdür yardımcısı vardı. O hanım bir gün benim sınıfıma 

geldi ve bana bağırdı. ‘Sen…’ dedi. ‘Benim müdür beyimin, üç çocuğu olan müdürümün koltuğuyla 

oynayamazsın.’ dedi. ‘Açıyorsan aç, açmıyorsan defol!’ dedi bana…” sözleriyle ifade etmektedir. 

Süreç boyunca Katılımcı 4’ün yaşamış olduğu kaygı da şöyle olmuş: “…Müdür Bey beni sık sık 

okuldan gönderiyordu. Müdür de bana sık sık gelip, hocam bizim hanım çay yapmış istersen sen de 

git. Ya hocam ders var, gidemem falan diyorum. Hayır, hayır öğrencileri gönder sen git hocam. 

…Çünkü çat pat müfettişler geliyor veya birileri sizi ihbar ediyor. Tuvaletten kaçan öğretmenler 

duydum, başörtülü öğretmenler… Müfettiş gelmiş kadın korkusundan tuvalete girmiş. Tuvaletin arka 

penceresinden korkusundan kaçmış… Müdür her zaman kapıya gelip, ‘Hocam müfettişler geldi!’ diye 

kapıyı çalardı. Ben de hemen peruğu başıma geçirirdim. Zaten hep gözümüz pencerede. Müfettiş mi 

geldi? Bir araba durdu kim geldi? Jandarma mı gelmiş? Bu mu geldi, şu mu geldi? Hep böyle hiç 

rahat bir şekilde ders işlemeden beş sene o köye hicret ettim ben...” 

Katılımcı 5’in süreç boyunca karşılaşmış olduğu psikolojik baskı ise şöyle özetlenebilir: “…Zaman 

zaman bizim hakkımızda iftiralar atıldı. Öğrencileri teşkilatlandırıyor denildi. Bakanlıktan müfettişler 

istendi. Yani bu süreçte bilemiyorum psikolojimiz gerçekten yıprandı. Belki ezik hissettik kendimizi... 

Gerçi o dönemleri hatırlarken hep sinirleniyorum, ağlıyorum ama yine de ayakta olduğum için de 

şükrediyorum.  Yani o süreç gerçekten zorlayıcıydı. Katılımcı 5’in göreve başladığı ilk zamanlarda 

içinde bulunduğu ruh hali ise şöyleydi: 

“…Göreve ilk başladığım yıllarda da devamlı ağlıyorduk biz.  Devamlı gözyaşı döküyorduk. Yani, 

tamam sen öğretmen olmuşsun, yönetmelik var sen bu yönetmeliğe göre ya başını aç ya da istifa et 

düşüncesi vardı onların belki. Ama ben inanıyordum ki başörtüsü benim dinim gereğimdir ve anayasa 

beni koruma altına almıştır. Eğer buna inanmasaydım zaten istifa eder giderdim. Ama ben anayasal 

hakkımın olduğunu düşündüğüm için sonuna kadar götürme çabasında oldum. Asla istifa etmeyi de 

düşünmedim. Çünkü bu benim doğal hakkımdı. Ve ben bu hakkı almak için her şeye de razıydım. Yani 

o stresi de yaşadım. Gözyaşlarımı da döktüm. Gittiğim lavabolarda saatlerce ağlamışımdır da. Ama 

asla istifa etmeyi düşünmedim…” 

Katılımcı 6 ise süreçten dolayı duymuş olduğu korkuyu ve içine girmiş olduğu psikolojik çöküntüyü 

şu sözlerle ifade etmektedir: “… 28 Şubat süreci evet başörtülüler üzerinden gitti. Ama o dönemde iki 

tane Müslümanın yan yana gelmesi bile suç kapsamında sayıldı. Öyle olunca inanın tesettürlü olan 

arkadaşlar veya bu şekilde direnen biz arkadaşlar birbirimizle görüşemez hale geldik. Öyle bir sıkıntı 

da oluştu. Nasıl diyeyim psikolojik bir kaos ortamı oluştu o ortamda. Öyle olunca da gerçekten her 

başörtülü kendi içerisinde çok çok sıkıntılar yaşıyordu. Hani herkesin sorunu kendine özeldi, herkesin 

sıkıntısı kendine özeldi…” Katılımcı 6, müfettişin süreçten nasıl etkilendiği ve oluşturulan kaotik 

ortamın nasıl olduğunu şöyle betimlemektedir: 
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“…Bir diğer müfettiş vardı. O da böyle muhafazakâr bir insandı. Hani gitmiştim ‘Ne yapabiliriz?’ 

diye. Bize ‘Gidip evde oturacağınıza açın başınızı gidin çalışın.’ falan dedi. Ha! Birazcık da öyle bir 

korku ortamı vardı ki öyle bir kaos ortamı… Birtakım tavsiyelerde bulundu, ister istemez hükümeti 

eleştirdi falan ve arkasından şunu söyledi. ‘Aman ha aman sakın bu söylediklerimi kimseye söyleme. 

Ne ben seni tanıyorum ne de sen beni tanıyorsun.’ Yani kaos ortamıydı tamamen korku ortamıydı. 

Öyle kocaman bir hapishane gibi düşünün ve herkes orda kendi rolünü oynuyor diye düşünün…Hani 

bunları güzel güzel anlatıyoruz bugün ama gerçekten şunu söylemek gerekir o dönemler tamamen 

gözyaşlarıyla beslendi. Öyle kolay atlatılan dönemler değildi...” 

Katılımcı 6 gibi Katılımcı 7 de içinde bulunulan ortamı ve yaşamış olduğu psikolojik çöküntüyü şöyle 

aktarmaktadır: “…ben mesela ücretsiz olarak çalıştım. Ama çalışamayan çok arkadaş vardı. Evde 

oturdular. Bakın ben okulumu bitirmiştim, elimde diplomam vardı. Sonradan tekrar atandım. Ama 

okulunu yarıda bırakan insanlar var. Yani bu şekilde toplumun bir kısmı tamamıyla -hani cahil demek 

istemiyorum ama diploması elinden alındığı için- toplumda ev hanımı işte hiçbir şey yapmayan 

konuma getirildi. Bu insanı psikolojik açıdan çok çok çökertti…”  

Katılımcı 8’in toplumdan nasıl izole edildiğini şu sözlerle anlatmaktadır: “…eve kapandım. İletişim 

kesildi. Arkadaşlarımla iletişimim kesildi. Psikolojik sıkıntılar da yaşadım yani. Mesela göreve 

başladıktan sonra kendimi daha bir özgüvenli hissettim. Toplumda işte ben de varım diyebildim. Ama 

ben o zamanlar öyle değildim. Kendime olan güvenimi kaybetmiştim. Bilmiyorum 

değersizleşmiştim…”  

Mesleğini yapamamanın kendisinde yol açmış olduğu psikolojik bunalımı Katılımcı 9 şöyle 

aktarmaktadır: “... Ama şu da var ki, mesela o yıl karnelerin verildiği gün, hiç sebepsiz, o kadar 

bunaldım, o kadar bunaldım ki… Niye bu kadar bunalıyorum? Niye bu kadar üzülüyorum? Benim 

çocuklarım da var. Onlar da karne alıyor. Ama ben karneleri veremiyorum. Sonra tabii alıştık. Yani 

bir yıl, iki yıl geçti, alıştık…”  

Psikolojik olarak travmatik süreçlere neden olan durumları deneyimleyen Katılımcı 10’un yaşadıkları 

ise şöyle: “…Bunun bir de şöyle psikolojik boyutu var: Yani kendini hiçbir zaman şu mesleği 

yapacağıma da… İşte ben diğer benimle atanan arkadaşlara bakıyorum.  Onların derslere giriş 

şekline bakıyorum. Belki onların kaygıları ders anlatmak iken benim kaygılarım o kadar fazla ki ders 

anlatma noktasına gelemiyorum. Sürekli bir şey… Hani sürdürecek miyim? Sürdüremeyecek miyim? 

Ben acaba ne yapacağım? Bunun gibisinden… Bu ruh halini hakikaten şu an bile tam atlattım mı? 

Diyemeyeceğim. Yani tam atlattım mı diyemiyorum ve tamam belki örtülü olarak çalıştık ama daha 

sonra bunun telafi olabilecek hiçbir şey yapılmadı. 

Köyün karakol komutanının, okul müdürünün, arkadaşlarının ve ilçe milli eğitim müdürlüğünün 

yapmış olduğu psikolojik baskıyı ise Katılımcı 10 şöyle betimlemektedir: “…Karakoldan komutanlar 

gelip öğretmenler odasına oturuyorlardı. Tabii neyin olup bittiğini şu an insanın aklına oturuyor da o 

zaman bir şaşkınlık, ‘bir ne oluyor?’ gibi, bir böyle acaba hani ‘ne suç işledim?’ gibi, çok değişik bir 

psikoloji ile yaklaşıyor insan. Müdür, ‘İşte senin yüzünden notumun düşmesini istemiyorum. Bunun 

günah olduğuna da inanmıyorum. Benim eşim de başörtüsüzdür falan’ bir taraftan o, bir taraftan da 

arkadaşlarımın bakışı. Arkadaşlarımın ‘Niye bu kadar uzatıyorsun?’ ya da ‘Hakikatten bunlar 

herhalde çok suçlu insanlar ki asker geliyor’ falan gibi. Böyle çok değişik hissediyorsunuz kendinizi. 

Yani böyle bir baskıyla… En son müdür, ‘Bak zaten görüyorsun her gün asker burada. Yani ben yine 

sana bir babalık yapıyorum. İstersen sınıfına gir. Hani sınıfında başını aç o kadar. İşte biz diyeceğiz 

açıldı falan gibisinden. En son bunu yapabilirim’ dedi…Bunun yanında işte eşimi Milli Eğitime 

görüşmek üzere çağırdılar. Yani ‘ya istifa edecek ya atacağız ya da işte bizim istediğimiz noktaya 

gelsin’ gibi böyle çok büyük bir baskı…Böyle bir zamanda on günlük bir rapor aldım. Raporlarda 

tabii ki zorluk çıkarıyorlar, kabul etmiyorlar. Telefonda taciz ediyorlar. Bunu kabul etmeyeceğiz. Yok, 

şöyledir yok böyledir. Yani inanılmaz bir kabalık ediyorlar. İnanın kabalık bu şeyi tarif etmeye 

yetmiyor. Yani kabalığın ötesi bir şey… Ben arkadaşlarımdan çok çok daha farklı kaygılarla 

başladım. Ben ve benim gibi insanlar. Dediğim gibi böyle mezun oluşunuz. İşte hayalleriniz var. 

Öğretmenlik şöyledir, böyledir diye. O duyguyu hiç yaşayamadım. Başlar başlamaz ‘Sizin ne işiniz 

var. Siz daha var mısınız? Hala sizin gibi insanlar var mı? Sizlerle beraber mi yaşıyoruz bu ülkede?’ 

gibi yaklaşımların sonucu uğradığınız psikolojik bir hayal kırıklığı, yıkım, şaşkınlıkla beraber kendi 
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ideallerimden vazgeçtim açıkçası...” Katılımcı 10’un özgüvenini kaybetmesi, çevresindeki olayların 

ruh haline etkisi ise şöyle: “…benim açımdan çok çok büyük bir özgüven kaybıydı açıkçası… Artı bir 

de daha gençsiniz vesaire. Ben şey gibi hani böyle o an yaşadıklarımı, o an hissettiklerimi 

unutamıyorum… Arkadaşlarımız işte sinir krizleri geçirip kızıyorlar. Kötü sözler söylüyorlar. Krizler 

geçiriyorlar. İnsanlar bu haldeyken bu insanlar bunları somut deliller olarak anında atıyorlar. Yani 

bunlar karşısında hani nasıl bir ülkedeyiz? Bugüne kadar niye bu şekilde bize anlatmadılar? Yoksa biz 

öğretmenliğe başlayınca mı bu olaylar oldu? gibi böyle inanılmaz etkileri olmuş benim üzerimde...” 

Katılımcının 28 Şubat döneminde unutamadığı bir anısı ise şöyle: “…Ankara’da bir ara arkadaşlarla 

bir otobüste bir arkadaşımızı ziyarete gidiyoruz. Otobüs ışıkta durmuş. Bir bina vardı. Çok ilginç 

böyle iki sokağın tam başında… Böyle arkadaşımla sohbet ederken şey dedi arkadaş bana, ‘Bu binaya 

adres verirken acaba bu sokağın mı adresi verilir yoksa şu sokağın mı?’ diye böyle kendi aramızda 

günlük bir konuşma. Oradan şöyle yaşları altmış belki bir bayan bize dedi. ‘Ne yapacaksınız?’ Ama 

nasıl. Otobüste bir bağırarak çok yüksek bir sesle, ‘Ne yapacaksınız?’ dedi. ‘Bağlı olduğunuz 

örgütlere mi adresleri vereceksiniz? Sana ne ki? Bu hangi sokaktadır ya da şu hangi sokaktadır. Ne 

işiniz var burada?’ vesaire. Bütün otobüs bizi dinliyor böyle şok olmuş bir şekilde... Hani bir taraftan 

korkuyorsunuz bir taraftan da bir aşağılama. Siz dinliyorsunuz. Cevap veremiyorsunuz. Ya da 

şaşkınlıkla cevap veremiyorsunuz vesaire. Bunun gibi bir sürü olayla karşılaştık…” 

Katılımcı 11’in süreç boyunca psikolojik olarak etkilendiği durumlar ve süreçteki deneyimi şöyle 

olmuş: “…İşte daha benim öğretmenliğimin ikinci, üçüncü yılı… Büyük bir hevesle, dolu dolu, yeni 

yeni bilgilerle sınıfa giriyorsunuz. İlk öğretmenlik heyecanını yaşıyorsunuz. Pat diye sınıfımıza 

müfettişler gelip gidiyor. ‘Ya açın ya da istifa edin. Ya da işte ne yapacaksanız yapın. Ya da 

atılacaksınız.’ O günü hiç unutmuyorum. O gün yaşadığımı…Bir gözünün acaba bir baskın olacak mı 

diye sürekli pencerede, camda, dışarıda olması…Ben o gün akşama kadar, ya işte ne yapsam? O 

kadar daraldım, o kadar daraldım ki… O gün böyle bir kavanozun içine sıkıştırılmış ve patlayacak 

gibi hissediyordum…” Öğretmenlikten atıldıktan sonraki süreçte mesleğini yapamamanın verdiği 

psikolojik travmayı Katılımcı 11 şöyle ifade etmektedir: “…Beş yıl ben okulun karşısında 

oturuyordum. Evim hemen karşı taraftaydı. O pencereden çocuklara bakıp bakıp ağladım. Beş yılım 

benim ağlayarak geçti. Açıyordum pencerenin perdesini öğrencilere bakıp ağlıyordum. Her 

öğretmenler gününde açmak istemiyordum televizyonu. Haberleri duymak istemiyordum… Bir kısım 

arkadaşımız ailevi sorunlar yaşadı. Ailelerin hani ya devam edeceksin ya da işte ben çoluk çocuğa 

bakamam deyip ayrılan arkadaşımız oldu eşinden. Yani her ailede farklı şeyler oldu…” 

 

5. Araştırmada Elde Edilen Diğer Bulgular 

İlk dört başlıktaki bulguların yanında katılımcıların çoğu ülkedeki eğitim sisteminin süreçten 

etkilendiğini, sürecin kasıtlı olarak oluşturulduğunu düşündüklerini, hukuki süreçler geçirdiklerini ve 

süreç boyunca farklı fikirden gruplarla karşılaştıklarını ifade etmişlerdir. Ayrıca katılımcılar süreçten 

ekonomik olarak etkilendikleri ve desteklenmediklerini belirterek yalnız bırakıldıklarını belirtmişlerdi. 

Tüm bu bulgulara ek olarak hakaretler gördükleri ancak inançlarından güç aldıkları ve böylece 

kararlı davranabildiklerini aktarmışlardır. 

 

SONUÇ 

Yapılan görüşmelerin sonucunda elde edilen bulgular, 28 Şubat sürecinin öğretmen 

mağduriyetine neden olduğuna dair olgunun yapısını ve özünü meydana getirdiği anlaşılmıştır. Bu 

olgu; katılımcıların başörtüsünden dolayı sorunlar yaşamaları, süreç boyunca ayrımcılığa maruz 

kalmaları, ötekileştirilmeleri, sürecin çalışma hayatlarını ve psikolojilerini etkilemesi ile beslenmiştir.  

Bununla birlikte katılımcıların süreçten ekonomik, hukuki ve ideolojik olarak etkilenmesi de 

mağduriyet olgusunu belirginleştirmiştir. 

Bu çalışmada ortaya çıkan bulgular, öğretmen olan katılımcıların oluşan kaotik ortamdan 

etkilenerek psikolojik travmalar geçirdikleri ve kendilerine olan özgüveni kaybettikleri anlaşılmıştır. 

Ayrıca, katılımcılar bu süreçte baskı, hakaret, suçlayıcı tavır ve davranışlarla karşılaşmışlardır. Bu 

durum katılımcıların hem kendilerini yalnız hissetmesine hem de oluşan bu durumdan dolayı 
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meslekleri olan öğretmenliği gereğince yerine getirememelerine sebebiyet vermiştir. Oluşan bu 

durumdan öğrenciler de dolaylı olarak etkilenmiş ve bu durum onların eğitim-öğretim açısından 

olumsuzluklarla karşılaşmalarına yol açmıştır. Nihayetinde, süreç eğitim sisteminin zarar görmesine 

sebep olmuştur. 

28 Şubat süreci, katılımcılar için mağduriyetlerin yaşandığı kaotik bir dönem olarak ifade 

edilmiştir. Onlar bu dönemde dini inançları gereği başörtülerini çıkarmamak için direnç 

göstermişlerdir. Bu dirençten dolayı farklı sürelerde öğretmenlik mesleğinden uzaklaştırılmışlardır. Bu 

çalışma ile on bir öğretmenin 28 Şubat sürecinde mağduriyet yaşadıkları anlaşılmıştır.  
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ÖZET 

Davranış problemleri, bireyin yeni bir beceri öğrenmesini engelleyen ve yaşadığı ortamın dışında 

kalmasına neden olan, kendisine ya da başkalarına zarar veren ve aynı zamanda bireyin içinde yaşadığı 

toplumun sosyal normlarına uymayan davranışlar olarak tanımlanmaktadır. Çocukların gelişimsel 

özellikleri nedeniyle yaşadıkları çatışmalara çevrenin de etkisiyle verebildiği olumsuz tepkiler 

davranış problemleri olarak değerlendirilmektedir. Mizaç ise, çocukların kendilerine özgü davranış 

stillerini belirleyen doğuştan getirdiği özellikleri olarak ifade edilmektedir. Farklı mizaç özelliklerine 

sahip çocukların gelişimsel problemleri çözme başarıları da değişmektedir. Bu nedenle mizacın 

gelişimsel basamaklarla da etkileşim içinde olduğu üzerinde durulmaktadır. Bu araştırmada çocukların 

mizaç özelliklerinin davranış sorunlarını yordayıcı rolü incelenmiştir. Tarama modelinde 

gerçekleştirilen bu çalışmada betimsel ve ilişkisel taramalara yer verilmiştir. Araştırmanın çalışma 

grubunu 3-6 yaşları arasında olan 183 çocuk oluşturmaktadır. Çalışma grubunda yer alan çocukların 

yaşlarına ve cinsiyetlerine göre dağılımları dengelidir. Yarıdan fazlasının anne ve babası üniversite 

mezunudur. Araştırmada veri toplama aracı olarak, Kişisel Bilgiler Formu, Kısa Mizaç Ölçeği ve Okul 

Öncesi Davranış Sorunları Tarama Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın verileri araştırmacılar 

tarafından çocukların anneleri ile gerçekleştirilen görüşmelerde toplanmıştır. Araştırmada toplanan 

veriler t testi, ANOVA ve Çoklu Regresyon Analizi ile analiz edilmiştir. Çocukların cinsiyetlerine 

göre davranış sorunlarının anlamlı şekilde farklılaştığı, toplamda ve tüm alt boyutlarda bu 

farklılaşmanın erkek çocuklar lehine olduğu bulgusu elde edilmiştir. Davranış problemlerinin 

çocuklarına yaşlarına göre ise anlamlı şekilde farklılaşmadığı görülmüştür. Yapılan regresyon 

analizinde çocukların mizaç özelliklerinin davranış sorunlarının anlamlı bir yordayıcısı olduğu 

bulgusu elde edilmiştir. Davranış sorunlarının en önemli yordayıcısının mizaç özelliklerinden 

“tepkisellik” olduğu ve ikinci sıradaki yordayıcının da “sebatkarlık” olduğu görülmüştür. 

“Sıcakkanlılık” ve “ritmiklik” mizaç özelliklerinin ise davranış sorunlarının anlamlı birer yordayıcısı 

olmadığı bulgusu elde edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Davranış sorunları, Mizaç özellikleri, Tepkisellik 

 

ABSTRACT 

Behavioral problems are defined as behaviors that prevent the individual from learning a new skill and 

cause him to stay out of the environment he lives in, harm himself or others, and at the same time do 

not comply with the social norms of the society in which the individual lives. The negative reactions 

that children can give to the conflicts they experience due to their developmental characteristics, under 

the influence of the environment, are considered as behavioral problems. Temperament, on the other 

hand, is expressed as the innate characteristics of children that determine their unique behavioral 

styles. The success of children with different temperaments in solving developmental problems also 

varies. For this reason, it is emphasized that temperament also interacts with developmental stages. In 
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this study, the predictive role of children's temperament traits for behavioral problems was examined. 

In this study, which was carried out in the survey model, descriptive and relational surveys were 

included. The study group of the research consisted of 183 children between the ages of 3-6. The 

distribution of the children in the study group according to their age and gender was balanced. More 

than half of their parents were university graduates. Personal Information Form, Short Temperament 

Scale and Preschool Behavior Problems Screening Scale were used as data collection tools in the 

research. The data of the study were collected by the researchers during interviews with the mothers of 

the children. The data collected in this study was analyzed by t test, ANOVA and Multiple Regression 

Analysis. It was found that the behavioral problems of the children differed significantly according to 

their gender, and this differentiation was in favor of boys in total and in all sub-dimensions. It was 

observed that behavioral problems did not differ significantly according to the age of their children. In 

the regression analysis, it was found that children's temperament characteristics were a significant 

predictor of behavioral problems. It has been seen that the most important predictor of behavioral 

problems is "reactivity" from temperament traits and the second predictor is "persistence". It was 

found that "warmth-bloodedness" and "rhythmicity" temperament characteristics were not significant 

predictors of behavioral problems. 

Keywords: Behavioral problems, Temperamental traits, Reactivity 

 

GİRİŞ 

Mizaç, bireylerin yaşadıkları deneyimlere ve sosyal etkileşim kalıplarına olan duyarlılıklarıdır ve 

doğuştan gelen özellikler olarak bilinmektedir (Sakarya ve Pekdoğan, 2020). Mizaç, çocuğun değişik 

durumlarda nasıl davranacağını anlamamızı ve öngörmemizi sağlayan kişisel özellikler için kullanılan 

bir terimdir (Akın Sarı, 2018). Bir başka tanımlamaya göre mizaç, bir çocuğun kendine özgü davranış 

stilini belirleyen, doğuştan gelen kişisel özelliklerinin bütünüdür (Kristal, 2005; akt. Akın Sarı, 2018). 

Çocukların sahip olduğu mizaç özelliklerine göre gelişimsel problemleri çözme başarıları değişir. Bu 

nedenle mizacın gelişimsel basamaklarla da etkileşim içinde olduğu üzerinde durulur. Mizaç ve 

gelişim birbirinden ayrı kavramlar olsa da birbirleriyle önemli derecede ilişkili oldukları gösterilmiştir 

(Akın Sarı, 2018). Dünyaya gelen her bebek anne ve babası başta olmak üzere aile geçmişinin genetik 

kazanımları ile doğmaktadır. Mizacın gelişiminde kalıtım önemli olduğu için anne-babanın mizacı ile 

çocuğun mizacı birbirine benzeyebilmektedir. Örneğin, içedönük mizaca sahip annelerin çocukları 

içedönük bir mizaca, sinirli annelerin çocukları da sinirli bir mizaca sahip olabilmektedir (Aytar, 

Aksoy  ve Kaytez, 2014).   

Yavuzer (2008) Çocukların gelişimsel özellikleri nedeniyle yaşadıkları çatışmalara çevrenin de 

etkisiyle verebildiği olumsuz tepkileri “uyum ve davranış sorunları” olarak tanımlamaktadır. 

Alisinanoğlu ve Kesicioğlu (2010) ise davranış problemlerinin şımarıklık, söz dinlememe, 

savurganlık, küfretme, yalan söyleme, inatçılık, kıskançlık, saldırganlık, utangaçlık gibi davranışlar 

olarak görülebildiğini belirtmektedirler. Kanlıkılıçer (2005) davranış problemlerini bireyin yeni bir 

beceri öğrenmesini engelleyen ve yaşadığı ortamın dışında kalmasına neden olan, kendisine ya da 

başkalarına zarar veren ve aynı zamanda bireyin içinde yaşadığı toplumun sosyal normlarına uymayan 

davranışlar olarak tanımlamaktadır. Çocukların mizaç özelliklerinin incelenmesi ve mizaç özellikleri 

ile  davranış problemleri arasında bir ilişki olabileceği düşüncesi  bu çalışmanın temel problemini 

oluşturmaktadır. Bu temel soru çerçevesinde şu sorulara cevap aranmıştır? Çocukların mizaç 

özellikleri davranış sorunlarının bir yordayıcısı  mıdır ve çocuklarda görülen davranış sorunları;  

yaşlarına, cinsiyetlerine, anne-babalarının eğitim durumuna göre farklılaşmakta mıdır. 

 

YÖNTEM  

Tarama modelinde gerçekleştirilen bu çalışmada betimsel ve ilişkisel taramalara yer verilmiştir. 

Araştırmanın çalışma grubunu 3-6 yaşları arasında olan 183 çocuk oluşturmaktadır. Çalışma grubunun 

özellikleri Tablo 1de verilmiştir. 
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Tablo 1. Çalışma grubunun özellikleri 

Özellik f %  Özellik f % 

Yaş 3 Yaş 
29 15,8 

 

Anne 

Öğrenim 

Durumu 

İlköğretim-

ilkokul 
40 21,9 

4 Yaş 31 16,9  Lise 40 21,9 

5 Yaş 69 37,7  Üniversite 76 41,5 

6 Yaş 54 29,5  Lisansüstü 27 14,8 

Cinsiyet Kız 
102 55,7 

 

Baba  

Öğrenim 

Durumu 

İlköğretim-

ilkokul 
39 21,3 

Erkek 81 44,3  Lise 43 23,5 

Kardeş 

sayısı 

1 57 31,1  Üniversite 72 39,3 

2 90 49,2  Lisansüstü 29 15,8 

3 36 19,7      

 

Tablo 1’de çalışma grubunda yer alan çocukların %16’sının üç yaşında, %17’sinin 4 yaşında, 

%38’inin beş yaşında ve %29’unun da 6 yaşında olduğu görülmektedir. Ayrıca çalışma grubunda yer 

alan çocukların  %56’sının kız, ve %44’ünün de erkek çocuk olduğu görülmektedir. Çalışma grubunda 

yer alan çocukların yaklaşık yarısının iki kardeş oldukları, anne ve babalarının öğrenim düzeylerinin 

birbirine yakın olduğu görülmektedir.  

 Araştırmada veri toplama aracı olarak; Kişisel Bilgi Formu, Çocuklar için Kısa Mizaç Ölçeği 

(Yağmurlu ve Sason, 2009) ve  Okul Öncesi Davranış Sorunları Tarama Ölçeği ( Kanlıkılıçer, 2005) 

kullanılmıştır. Bu araştırmada toplanan Çocuklar İçin Kısa Mizaç Ölçeği puanlarının güvenirliği 0. 

837 ve Okul Öncesi Davranış Sorunları Tarama Ölçeği puanlarının güvenirliği 0,845 olarak 

bulunmuştur. 

Verilerin analizi için ilk olarak veri setinin normalliği incelenmiştir. Veri setinin betimleyici 

istatistikleri Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2. Verilerin betimleyici istatistikleri 

 Ortalama Medyan Mod Çarpıklık Basıklık 

Toplam Mizaç 108,55 109,00 107,00 0,267 0,138 

• Tepkisellik 26,90 26,00 27,00 0,296 -0,595 

• Sebatkarlık 27,32 26,00 27,00 -0,061 -0,581 

• Sıcakkanlılık 25,96 26,00 23,00 -0,131 0,357 

• Ritmiklik 28,36 28,00 23,00 -0,105 -0,594 

Toplam Davranış Sorunları 39,98 39,00 39,00 0,727 0,105 
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• Kavgacı-saldırgan 14,74 14,00 13,00 0,985 0,422 

• Endişeli-ağlamaklı 17,67 17,00 16,00 0,823 0,490 

• Hareketli dikkatsiz 7,56 8,00 6,00 0,090 -0,785 

Araştırmada toplamam verilerin toplam puanlar ve alt boyut puanlarına ilişkin mod, medyan ve 

ortalama değerlerinin birbirine çok yakın olduğu Tablo 2 de görülmektedir. Ayrıca basıklık ve 

çarpıklık değerlerinin  de normallik sınırları olarak kabul edilecek olan  +1.00 ile -1.00  (Çokluk, 

Şekercioğlu, Büyüköztürk, 2014) aralığında  kaldığı görülmektedir.  

 

BULGULAR 

Çocukların mizaç özellikleri ile davranış sorunlarının yordanmasına ilişkin bulgular 

Çocukların mizaç özellikleri ile davranış sorunlarının yordanmasında çoklu doğrusal regresyon analizi 

yapılmıştır. İlk olarak değişkenlerin betimleyici istatistikleri incelenmiş ve Tablo 3 te verilmiştir. 

Tablo 3. çocukların davranış sorunları ve mizaç özelliklerinin betimleyici istatistikleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çocukların davranış sorunlarının toplam puanlarının ortalamasının 40,14, standart sapmasının 6,30; 

Mizaç toplam puanlarının ortalamasının 108,27, standart sapmasının 13,68 olduğu Tablo 3’te 

görülmektedir. Çocukların mizaç özelliklerinin davranış sorunlarının birer yordayıcısı olup olmadığı 

çoklu doğrusal regresyon ile incelenmiş ve Tablo 4’te verilmiştir 

  

Değişkenler Ort Ss N 

Toplam Davranış Sorunları 40,14 6,30 183 

Toplam Mizaç 108,27 13,68 183 

• Tepkisellik 27,05 7,76 183 

• Sebatkarlık 26,99 6,58 183 

• Sıcakkanlılık 26,01 7,58 183 

• Ritmiklik 28,22 6,29 183 
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Tablo 4.Davranış sorunlarının mizaç özellikleri ile yordanmasına ilişkin regresyon sonuçları 

Değişkenler 

 Std. 

Hata 
β t p 

 Korelasyonlar 

B VIF İkili r Kısmi r 

Sabit 37,699 3,078  12,248 
,00

0 

 
 

 

Tepkiselllik ,348 ,052 ,429 6,710 
,00

0 
1,142 ,499 ,449 

Sebatkarlık -,346 ,063 -,361 -5,508 
,00

0 
1,204 -,446 -,382 

Sıcakkanlılık ,039 ,052 ,047 ,749 
,45

5 
1,106 -,105 ,056 

Ritmiklik ,048 ,065 ,048 ,739 
,46

1 
1,174 -,134 ,055 

 

F=25,442 

 

p=0,000 

 

R2=0,364 

  

Durbin- Watson=2,205 

 Bağımlı Değişken: Davranış sorunları 

 

Tablo 4’te kurulan regresyon modelinin 0,01 düzeyinde anlamlı olduğu (F=25,442, p=0,000) 

görülmektedir.  3-6 yaş grubu çocukların davranış sorunlarının  tepkisellik, sebatkarlık, sıcakkanlılık 

ve ritmiklik gibi mizaç özellikleri ile açıklamanın istatistiksel olarak mümkün olduğu görülmektedir. 

Analizden elde edilen Durbin-Watson  değerinin 2,205 olduğu, bu değerin oto korelasyon olmadığını 

(Albayrak vd. 2005) gösteren 1,5-2,5 aralığında olduğu görülmektedir. Modeldeki VIF değerlerinin 

1,106 ile 1.142 arasında değiştiği ve VIF değerlerinin 10 dan küçük olduğu görülmektedir. VIF 

değerinin 10 dan küçük olması çoklu bağıntı olmadığını gösterir (Sipahi, Yurtkoru ve Çinko;  171, 

2010). Kurulan regresyon modelindeki D-W değeri ve WIF katsayısı değişkenler arasında çoklu 

bağıntı olmadığını göstermektedir. 

3-6 yaşlarındaki çocukların davranış sorunlarında gözlenen değişimin  %36’sını mizaç ölçeği alt 

boyutlarıyla (tepkisellik, sebatarlık, sıcakkanlılık, ritmiklik)  açıklamak 0.001 düzeyinde anlamlı 

görünmektedir.  Sıcakkanlılık ve ritmiklik değişkenlerinin modele anlamlı bir katkı yapmadığı 

görülmüştür (p>0,05). Çocukların davranış sorunlarını etkileyen değişkenlerin önem sırası;  tepkisellik  

(Beta Değeri = 0,348; p<0,01) ve  sebatkarlık (Beta Değeri = -0,346; p<0,05) şeklindedir. Korelasyon 

katsayıları incelendiğinde; 3-6 yaş grubu çocukların davranış sorunları ile  tepkisellik puanları 

arasında  pozitif, sebatkarlık puanları ile ise negatif yönlü orta düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu 

görülmektedir.   
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Çocukların cinsiyetlerine göre davranış problemlerinin incelenmesine yönelik bulgular 

Tablo 5. Çocukların cinsiyetlerine göre Davranış Sorunları Tarama  Ölçeği puanlarının t Testi 

sonuçları 

Ölçek ve Boyutları Cns n �̅� ss sd t p η2 

Davranış Sorunları 

Toplam 

K 100 38,75 5,79 
181 -3,358 , ,001 0,06 

E 83 41,80 6,51 

• Kavgacı-

saldırgan 

K 100 14,43 2,62 
181 -2,473 ,014 0,03 

E 83 15,43 2,86 

• Endişeli-

ağlamaklı 

K 100 17,13 2,97 
181 -2,705 ,007 0,04 

E 83 18,38 3,29 

• Hareketli 

dikkatsiz 

K 100 7,19 1,60 

181 -3,151 ,002 0,05 

E 83 7,98 1,81 

 

Tablo 5’te çocukların davranış sorunlarının cinsiyetlerine göre anlamlı şekilde farklılaştığı 

görülmektedir [t(181)= -3,358, p<,01]. Bu anlamlı farklılığa ilişkin Eta kare değeri(η2 =
𝑡2

𝑡2+𝑑𝑓
) değeri 

hesaplandığında davranış sorunları toplam puanlarındaki varyansın %6’lık kısmının cinsiyet 

değişkeninden kaynaklandığı görülmektedir. Cinsiyet değişkeni, davranış sorunları alt ölçeklerinde de 

küçük düzeyde anlamlı bir etkiye sahiptir. Cevahir’in (2020:52) Cohen’den aktardığına göre eta kare 

değeri; 0,01 küçük, 0,06 orta ve 0,14 büyük etki olarak yorumlanır. 

 

Çocukların yaşlarına göre davranış Sorunlarının incelenmesine yönelik bulgular 

Tablo 6. Çocukların yaşlarına göre Davranış Sorunları tarama   ölçeği puanlarının ANOVA sonuçları 

Ölçek ve Boyutları Var.Kayn KT sd KO F p 

Davranış Sorunları 

Toplam 

GA 136,708 3 45,569 1,150 

 

,330 

 Gİ 7092,877 179 39,625 

T 7229,585 182    

• Kavgacı-

saldırgan 

 

GA 28,820 3 9,607 1,255 

 

,291 

 Gİ 1369,771 179 7,652 

T 1398,590 182    

• Endişeli-

ağlamaklı 

GA 74,578 3 24,859 2,520 ,060 

Gİ 1765,892 179 9,865   

T 1840,470 182    
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• Hareketli 

dikkatsiz 

GA 17,637 3 5,879 1,957 

 

,122 

 Gİ 537,620 179 3,003 

T 555,257 182    

Tablo 6’da çocukların yaşlarına göre davranış sorunları toplam puanlarının ve alt boyut puanlarının 

anlamlı şekilde farklılaşmadığı görülmektedir (p>0,05). 

 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Bu araştırmadan elde edilen sonuçlar 3-6 yaş grubu  çocuklarda gözlemlenen davranış sorunlarının 

çocukların mizaç özellikleri ile yordanabileceğini göstermiştir. Çocukların mizaç özelliklerinden 

‘tepkisellik’ davranış sorunlarının pozitif yordayıcısı ‘sebatkarlık’ise negatif yordayıcısıdır. Mizaç 

özellikleri ve davranış sorunları arasında bir ilişki olup olmadığı çeşitli araştırmalarda incelenmiştir. 

Pek çok araştırmada (Calkins, 2012; Rothbart ve Bates, 1998) mizacın bazı boyutlarının  anksiyete, 

davranış bozuklukları ve akademik başarıyı olumlu ya da olumsuz yönde etkilediği bulgusu elde 

edilmiştir. 

Kahraman ve Yılmaz Irmak 6-13 yaşları arasındaki çocuklarla yürüttükleri çalışmalarında çocukların 

mizaç eğilimleri ile davranış sorunları arasında yüksek düzeyde ilişki olduğu bulgusunu elde 

etmişlerdir. 

Bu araştırmadan elde edilen bir diğer bulgu ise 3-6 yaş grubu çocuklarda cinsiyetin davranış 

sorunlarında farklılaşmaya neden olan bir değişken olduğu  bulgusudur.  3-6 yaş grubu çocuklarda 

erkek çocuklar kız çocuklara oranla anlamlı derecede daha fazla davranış sorunu göstermektedirler. 

Alanda yapılan taramalarda da benzer şekilde ,erkek çocukların kız çocuklara oranla daha fazla 

davranış sorunu sergilediğine yönelik sonuçlar elde edildiği görülmüştür (Alisinanoğlu  ve Özbey  

2009;  Chaplin, Cole, Zahn-Waxler 2005; Duncan, Brooks-Gunn ve Klebanov  1994; Dursun, 2010; 

Eiden 1999; Park ve Cheah 2005; Uyanık-Balat, Şimşek ve Akman 2008) 

Bu çalışmada 3-6 yaş grubu çocukların yaşlarına göre davranış sorunlarında anlamlı bir farklılaşma 

olmadığı bulgusu elde edilmiştir. Alanda yapılan taramalarda da yaşın davranış sorunlarında 

farklılaşma yaratmadığı bulgusunu elde eden çok sayıda çalışma olduğu (Alisinanoğlu ve Kesici 2010; 

Kadal,2009; Ünlü 2020; Yoldaş 2020) görülmüştür. Bazı çalışmalarda da ( Kanlıkılıçer 2005; Saitoğlu 

2020) davranış sorunlarının yaşa göre anlamlı şekilde farklılaştığı bulgusu elde edilmiştir. Davranış 

sorunlarının yaşa göre farklılaşıp farklılaşmadığını inceleyen çalışmalarda farklı bulguların elde 

edilmiş olması çalışma grubu özelliklerinden kaynaklanmış olabilir.  
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ÖZET 

Aile; evlilik ve kan bağına dayanan, karı, koca, çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu 

toplum içindeki en küçük birlik ya da canlıların sınıflandırılmasında benzer cinslerin meydana 

getirdiği grup anlamında kullanılan terimdir. Aile teorileri daha çok sosyoloji ve psikoloji alanlarında 

sıkça kullanılmaktadır ancak aile ile en çok etkileşime giren hemşirelerinde çalışmalarında aile 

teorilerini kullandıkları görülmektedir. Bu anlamda aile teorileri yedi başlık altında toplanabilir: sosyal 

bilim teorisi, sembolik etkileşim teorisi, değişim teorisi, çatışma teorisi, feminist aile teorisi, sosyal 

ekoloji teorisi, sosyal alışveriş teorisi. Hemşirelerin kuramsal çerçeve olarak en çok kullandıkları 

teoriler ise;  sosyal sistem teorisi (Neuman), uyum teorisi (Roy) ve açık sistem teorisi (King)’dir. 

Sosyal sistem teorisinde, aile hem değerlendirme hem de hemşirelik bakımı için uygun bir hedef 

olarak tanımlanmaktadır.  Hemşirenin temel hedefi çevre içinde aile yapısının sürekliliğini korumaya 

yardımcı olmaktır. Neuman Sistemler Modelinde (NSM) birey ya da toplumun strese olan tepkisi ve 

hemşirenin bu stres tepkisine birincil, ikincil ve üçüncül koruma önlemleriyle müdahale etmesidir. 

NSM hemşirelik için sistem temelli ve kapsamlı bir kavramsal çerçeve sunar. İnsana çok boyutlu ve 

sistem perspektifinden bakar. Uyum Teorisinde (Roy) birey, aile, grup ya da toplum çevre ile karşılıklı 

etkileşim içindedir. Aile sistemi sürekli değişmekte ve bu değişime uyum için çalışmaktadır (rol 

fonksiyonu, fizyolojik gereklilikler, sağlık ve hastalıkta ilişkilerinde bağımsızlığı vs.). Aile bir stresle 

karşı karşıya kaldığında ya da baş etmesi yeterli olmadığında, aile fonksiyonlarında yetersizlik 

meydana gelmektedir. Hemşireliğin hedefleri uyumu artırmak ve etkisiz yanıtları azalmak için bireyi, 

aileyi güçlendirmektir. Açık Sistem Teorisinde (King) aile sosyal bir sistemdir ve bu sistem kişilerin 

gelişimini ve büyümesini etkilemektedir. Aile hem çevre/ortam hem de alıcı/hasta gibi görünmektedir. 

Teorinin amacı; ailelerin hastalık ya da problemleri için ailelerin destekleneceği zaman hemşirelerin 

devreye girmesidir. Bu çalışmada hemşirelerin kullandıkları aile teorileri ayrıntılı olarak açıklanmaya 

çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Aile Teorileri, Hemşire, Aile, Kuram, Kavram 

 

ABSTRACT 

Family; It is the term used in the meaning of the smallest unit in the society that is based on marriage 

and blood ties, the relations between husband, wife, children, siblings, or a group of similar sexes in 

the classification of living things. Family theories are mostly used in the fields of sociology and 

psychology, but it is seen that the nurses who interact with the family most use family theories in their 

studies. In this sense, family theories can be grouped under seven headings: social science theory, 

symbolic interaction theory, exchange theory, conflict theory, feminist family theory, social ecology 

theory, social exchange theory. The theories that nurses use most as a theoretical framework are; social 

systems theory (Neuman), adaptation theory (Roy) and open systems theory (King). In social systems 

theory, the family is defined as an appropriate target for both assessment and nursing care. The main 

goal of the nurse is to help maintain the continuity of the family structure in the environment. In the 

Neuman Systems Model (NSM), it is the individual or society's response to stress and the nurse's 

intervention to this stress response with primary, secondary and tertiary protection measures. NSM 

provides a systems-based and comprehensive conceptual framework for nursing. It looks at people 
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from a multidimensional and systems perspective. In the Adaptation Theory (Roy), the individual, 

family, group or society interacts with the environment. The family system is constantly changing and 

is working to adapt to this change (role function, physiological requirements, independence in 

relationships in health and illness, etc.). When the family is faced with a stress or it is not enough to 

cope with it, inadequacy in family functions occurs. The goals of nursing are to strengthen the 

individual and the family to increase compliance and reduce ineffective responses. In the Open System 

Theory (King), the family is a social system and this system affects the development and growth of 

individuals. The family appears to be both the environment/environment and the recipient/patient. The 

purpose of the theory; Nurses step in when families are supported for illness or problems. In this 

study, family theories used by nurses were tried to be explained in detail. 

Keywords: Family Theories, Nurse, Family, Theory, Concept 

 

GİRİŞ 

Aile; evlilik ve kan bağına dayanan, karı, koca, çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu 

toplum içindeki en küçük birlik ya da canlıların sınıflandırılmasında benzer cinslerin meydana 

getirdiği grup anlamında kullanılan terimdir. Aile altı kavramdan oluşan bir yapıdır. Bu kavramlar: 

Sınırlar, güç ve mahremiyet, ifade özgürlüğü, sıcaklık, sevinç ve mizah, organizasyon ve müzakere 

becerileri, değer sistemleri’dir. Aile teorileri daha çok sosyoloji ve psikoloji alanlarında 

kullanılmaktadır. Bu anlamda aile teorileri yedi başlık altında toplanabilir.  

1. Sosyal Bilim Teorisi 

a. Aile Sistem Teorisi 

b.Yapısal –Fonksiyonel Teori  

c. Gelişimsel Teori 

2. Sembolik Etkileşim Teorisi 

3. Değişim Teorisi 

4. Çatışma Teorisi 

5. Feminist Aile Teorisi 

6. Sosyal Ekoloji Teorisi 

7. Sosyal Alışveriş Teorisi 

1.Sosyal Bilim Teorisi 

 a. Aile Sistem Teorisi 

Aile bir sistem olarak tanımlanmaktadır. Bu sistem aile üyeleri arasındaki ve çevre ile   

devamlı etkileşimi açıklamaktadır. Belirli bir sonuca varmak veya bir bütünü elde etmek için 

bir araya gelmiş parçalara sistem  denir. Ailenin bir sistem olarak incelenmesi 1940’lı yıllarda biyolog 

Ludwig von Bertalanffy’nin sistem üzerine yaptığı çalışmalara dayanır. Bertalanffy’e göre insan 

yaşantısında birbirinden bağımsız parçalar, sürekli ve karşılıklı olarak birbirleriyle etkileşirler ve bir 

bütünü oluştururlar. Ailenin sosyal bir sistem olarak ele alındığı ilk çalışmalar Murray Bowen’e aittir. 

Aile sistemler teorisi tüm parçaların toplamından oluşan, küçük grupların bütünü oluşturduğu, alt 

sistemlerin aynı kurallara uyduğu ve üyelerin benzer davranışlar gösterdiği bir bütün olarak işlev 

gören sistemler bütünüdür. Aile sistemler teorisinin elemanları; üyeleri, etkileşimleri, sınırları ve açık 

veya kapalı olması olarak dört parçaya ayrılır. Aile üyelerinin etkileşimleri tüm sistem üyelerini 

etkiler. Tüm aile üyeleri değişen bir sistemin parçalarıdır. Aile sistemleri bu değişikliğin, sürekliliğin 

arasında stabil yaşamak ister. Bireysel üyelerin değişikliğinde sistem kendini onarma arayışı içine 

girer. Sistem ve çevre arasında sınırlar vardır. Sistemin iki koşulu vardır. 

1. Parçalar nedensellik ve etkileşim ilişkileri içerisindedir ve her parçanın bir diğeriyle etkileşimi 



6th INTERNATIONAL EDUCATION AND INNOVATIVE SCIENCES CONGRESS 

(November 24-25, 2022 / Burdur Mehmet Akif Ersoy University 

1750 
 

vardır.  

2. Sosyal sistemler yalnızca kendi parçaları arasında değil aynı zamanda dış çevreyle de etkileşim 

içindedir. 

Bu yaklaşım bireye değil ailenin bütününü ele almaktadır. Birey içinde yaşadığı aileyle 

psikolojik bağlamla karşılıklı bir etkileşim içindedir; Bireyin psikolojik dünyasında oluşacak her türlü 

değişim aile yapı/sistemini doğrudan etkiler.  

Aile sistemleri açık veya kapalı olarak ikiye ayrılır. 

Açık sistem: Eğer aile geçirgen ve belirsiz sınırlara sahipse açık olarak ifade edilir. Açık sınır 

sistemleri aileyi dışarıdan etkileyen etkilere izin verir. Dış etkenler içeri girebilir. 

Kapalı sistem: Kapalı sistem üyelerini çevreden izole eder. Hiçbir aile sistemi tamamen kapalı veya 

tamamen açık olamaz.  

b. Yapısal –Fonksiyonel Teori 

Ailenin yapısını ve bu yapının fonksiyonunu açıklamaktadır. Aile, fonksiyonlarını hem birey 

hem de toplum olarak yerine getirmektedir. 

c. Gelişimsel Teori 

Gelişimsel teori; ailelerin önceden tahmin edebileceği gelişimsel evreler ve kişilerin büyüme 

ve gelişme deneyimleri üzerine temellenen bir teoridir. Evreler; evlilikle başlar, çocuğun doğumu ve 

yetiştirilmesi ile devam eder. 

2. Sembolik Etkileşim Teorisi 

Sosyal ortamlarda ‘yorumlama’ ve ‘anlamlandırma’ örüntülerine odaklanmaktadır. Kural ve 

değerler kültür içindeki etkileşimle, anlamlar ise diğer kişilerle olan ilişkiler sonucu öğrenilir. Bu 

teorinin temelinde, insanların ortak olarak anlaşılan birtakım simgeleri (işaretler, dil, vb.) paylaştıkları 

görüşü yatar. Bu kuramda esas olan kişi ya da kişilerin öznel dünyaları vurgulanır. İnsanlar hem 

fiziksel hem de öznel bir çevrede yaşamaktadır. Bireyin etkileşimlerinde ve davranışlarında öznel 

çevre önemli bir role sahiptir. İnsanı anlamak için en iyi yol kişilerin zihinlerinde olanların düşünsel 

anlamlarını ve değerlerini incelemektir. Kişilerin kendi durumları için yaptıkları tanımlamalar insanı 

ve sosyal davranışlarını anlamak için en yararlı değişkenlerdir. İnsanların nasıl davranacağına karar 

vermesi durumu ve kendini nasıl gördüğüne bağlıdır. 

Öznel dünya benlik kavramı, roller, kategoriler, pozisyonlar ve durumların tanımları gibi 

sembollerle betimlenir. Bütün bu sembollerin hem kendi anlamları vardır hem de kişilerin davranma 

eğilimlerini gösteren işaretlerdir. Roller ve kategoriler gibi semboller bireye kendi davranışlarını 

organize etme imkânı verir. 

Sosyal yaşamın bir organizasyonu olarak toplum, üyelerinin birbirleriyle kurdukları karşılıklı 

etkileşim süreçleriyle var olabilmektedir. Aileyi anlamak için aile ile üyeleri ve aile ile toplum 

arasındaki etkileşimleri incelemek gerekmektedir. Aile bireylerin her biri aile içinde belirli bir role 

sahiptir.  

Sembolik etkileşimin temelinde kategoriler, pozisyonlar, rol, benlik, kimlik ve yüzleşme 

kavramları vardır. Kategorize etmek, benzer şekilde davrandığımız nesneleri gruplamaktır. 

Pozisyonlar anne, baba, çocuk, öğrenci olmak gibi toplumca tanınmış özel tip kategorilerdir. 

Rol etkileşimde bulduğumuz kişilerin tepkilerini tahmin etmemizi sağlar. Benlik  kendimize 

uyguladığımız kimliklerin pozisyonların ve rollerin bir bütünüdür. 

Toplum içinde bireyin girdiği her grup benlik gelişiminde etkili olurken bu yolla aynı zamanda 

eylemlerin gerektirdiği biçimde açığa vurulması, duyguların iletilmesi vb. koşullar hazırlanmış 

olmaktadır. Bireylere ait fikirler, tavırlar, özellikler, istekler bireyin içinde bulunduğu sosyal çevrenin 

etkisiyle belirlenmektedir. Birey kendi gelişimi için aile içindeki diğer üyelerle etkileşim içindedir. Bu 

etkileşim süreci düşünme, yorumlama alanında etkili olmaktadır.  
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3. Değişim Teorisi 

Sosyal ilişkiler karşılıklı etkileşimle karakterizedir ve her birey bu ilişkilerden bir kazanç ve 

değişim elde eder. Bireylerin sahip oldukları güç ve kaynaklar önemli konulardır.   Ekonomik konular 

sosyal etkileşimleri belirler. Kişisel kaynaklar, bireyin grup ve aile içindeki göreceli yerini belirler. 

Bireyin kaynakları ilişkilerde güvenli bir avantaj ve pazarlık aracıdır. Sosyal ilişkiler karşılıklı 

etkileşimle karakterizedir ve her birey bu ilişkilerden bir kazanç elde eder. Bireylerin sahip oldukları 

güç ve kaynaklar merkezi konulardır.  

4. Çatışma Teorisi 

Sınırlı kaynaklar nedeniyle sosyal sınıflar arasında yaşanan rekabete odaklanmaktadır. Tüm 

insan etkileşimlerinde çatışmanın olması doğaldır. Çatışma teorisyenleri güce, karar verme sürecine, 

ekonomik faktörlere odaklıdırlar. Çatışma, insan yaşamının temel bir bileşenidir. Aile ve gruplar 

arasında çatışma değişik biçimde ve özelliklerde ortaya çıkabilmektedir. Kişisel çıkarlar temel bir 

insani güdü olarak kabul edildiğinden, çıkar çatışmaları da her tür sosyal etkileşimde kendini 

göstermektedir. Teori; aile içinde eşit bir güç dağılımı olmadığını; çocukların yetişkinlere göre, 

kadınların erkeklere göre daha az güç sahibi olduğunu savunmaktadır. Güç dağılımındaki bu 

eşitsizlik, ev işlerine ve kararlara katılım, işbölümü gibi çeşitli alanlara yansımaktadır. 

5. Feminist Teori 

Cinsiyete ilişkin algılar, cinsiyetlerle özdeşleştirilmiş davranış örüntüleri ve cinsiyete bağlı 

eşitsizliklerin incelenmesine odaklanmaktadır. Kadınları ve haklarından mahrum bırakılmış diğer 

grupları güçlendirmek üzere sosyal yapılarda değişimler yaratmak ve bu değişimleri destekleme 

amacıyla oluşturulmuştur. Feminizm;  politikalar, ekonomi ve sosyal sınıflarda kadın ve erkekler için 

eşitliğin artırılması için çalışan bir örgütlenmedir. Feministler kadınların baskın ataerkil toplum 

düzenine bağlı olarak cinsiyetlerinden dolayı ezilmekte olduğunu düşünmektedir. 

Feminizm’e göre; Cinsiyet tüm sosyal yapı ve organizasyonların temelini oluşturur. Cinsiyetin 

sosyal ve tarihsel bir yapısı vardır. Tarihteki politik ve sosyal düşüncede kadınların yokluğu, 

kadınların erkeklerle eşit olmamaları (daha az ayrımcılığa sahip olmaları), erkekler tarafından baskı 

altında tutulmaları (kısıtlanmaları, kullanılmaları, istismar edilmeleri) söz konusudur. Cinsiyete dayalı 

mevcut güç düzeninin eşitsizlik yarattığı ve daha çok eşitliğin sağlanması gerektiği savunulmaktadır. 

Toplumda ve ailede erkeğin ezici üstünlüğüne odaklanılmıştır. Büyük topluluklarda, aile içinde, 

gruplarda eşit olmayan güç dağılımına dikkat çeker. Kadına olan baskıların ve ayrımcılığın 

sonlandırılmasında / önlenmesinde bilgi kullanımına güvenmektedir. 

6. Sosyal Ekoloji Teorisi 

Aile iç içe geçmiş halkanın merkezinde yer almaktadır. Uzak halkalar, kültürü ve toplumsal 

değerleri temsil ederken; yakın halkalar mahalle, okul, işyeri gibi daha küçük ölçekli ortamları temsil 

etmektedir. Sosyal-ekolojik modele göre aile ile çevre arasında iki yönlü bir etkileşim vardır. Bu 

kurama göre, bireyler ve aileler yalnızca çevresel faktörlerden etkilenmez aynı zamanda bu faktörlere 

etki eder. 

7. Sosyal Alışveriş Teorisi 

İki ya da daha fazla birey arasındaki etkileşimi, tarafların temel gereksinimlerini karşılama 

çabası olarak değerlendirmektedir. Kazanç sağlayan alışveriş süreçleri, sosyal etkileşimde belli 

örüntülerin oluşmasına neden olur. Bu sosyal etkileşim örüntüleri kişinin temel gereksinimlerinin 

karşılanmasına hizmet ederken, aynı zamanda bu gereksinimleri nasıl karşılayacakları konusunda da 

bir sınırlama getirir. Sosyal alışveriş kuramında insanlar sosyal onay, ekonomik kazanç, güvenlik, 

otonomi, eşitlik ve belirsizliğin giderilmesi gibi faktörleri artırmaya; çelişkileri, belirsizliği, endişeyi 

ve stresi azaltmayı amaçlar.  

Aile İle İlgili Hemşirelik Teorileri 

Sosyal Sistem Teorisi (Neuman) 

Neuman Sistemler Modeli’nin (NSM) temeli bireyin strese olan tepkisi ve hemşirenin bu stres 

tepkisine birincil, ikincil ve üçüncül koruma önlemleriyle müdahale etmesidir. Neuman Sistemler 
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Modeli hemşirelik için sistem temelli ve kapsamlı bir kavramsal çerçeve sunar. İnsana çok boyutlu ve 

sistem perspektifinden bakar.  

Neuman Sistemler Modeli her bireyi biyolojik, psikolojik, sosyokültürel, gelişimsel ve 

spiritüel değişkenler arasındaki ilişkinin bileşkesi, çevre ile sürekli etkileşim halinde olan açık bir 

sistem olarak görür. İnsan bir sistem olarak temel yapıyı koruyan birbirini izleyen hatlardan oluşur. 

Her bir savunma hattı kendinden sonra geleni koruyarak temel yapının zarar görmesini önlemeye 

çalışır. Bunlar esnek savunma hatları, normal savunma hatları ve direnç hatlarıdır. Esnek savunma 

hattı dıştaki kırık çizgidir, normal savunma hattını çevreler, işlevsel açıdan akordiyon gibidir ve 

dinamiktir, kısa süre içinde hızla değişebilir. Normal savunma hattı bireyin genel iyilik halidir ve 

esnek savunma hattı kırıldığında aktive olur. Direnç hatları ise bireyin temel yapısını koruyan hatlardır 

ve normal savunma hattı kırıldığında harekete geçer. Bu hatların her biri fizyolojik, psikolojik, sosyo-

kültürel, gelişimsel ve spritüel değişkenleri içerir. Birey bu değişkenlerle sahip olduğu potansiyele 

göre stresöre yanıt verir. Stresörler insanın tolere edemeyeceği ya da uyum sağlayamayacağı kadar 

büyük olursa, stresöre yanıt verilemez, sistem görevini yapamaz bunun sonucunda bireyin sağlığı 

bozulur. Böylece stresör sistemin dengesini bozar. Bu durumda geri bildirim mekanizması ile bireyi 

etkileyen stresör bulunur ve bu stresörden korunma ya da uyum sağlama davranışı geliştirilir.  

Neuman Sistemler Modeli stresörleri; sistem dengesinin bozulmasına neden olabilecek gerilim 

yaratan potansiyel uyarılar olarak tanımlamıştır. Her birey yaşamı süresince sistem için tehdit 

yaratacak çeşitli stresörlere maruz kalır. Savunma hatları stresörlerin temel yapıya ulaşmasını önlemek 

için tepki verir. Neuman Sistemler Modeli terminolojisinde stresörler kişi içi, kişiler arası ve kişi dışı 

stresörler olmak üzere sınıflandırılmıştır.  

 (1) Kişi içi (intrapersonal)  stresörler; Duruma bağlı tepkiler gibi bireyin kendi içinde oluşan 

stresörlerdir. Bunlar hastalık, enfeksiyon ya da travmatik durumlara verilen üzüntü gibi duygusal 

tepkiler olabilir. 

 (2) Kişilerarası (interpersonal) stresörler; Rol beklentileri gibi, birden fazla birey arasında 

ortaya çıkan stresörlerdir. Aile içinde çatışma veya rol değişikliği gibi olaylar bu kategoriye dahil 

edilebilir.  

(3) Kişi dışı (extrapersonal) stresörler; Mali koşullar gibi kişinin dışında oluşan kişi dışı stresörlerdir. 

Fakirlik, eğitim sistemleri ya da kültürel değişiklik durumları kişi dışı stresörler olarak adlandırılır 

(Neuman ve Fawcett 2002; Fawcett 2005). 

Bir stresöre yanıt, savunma düzeneklerinin ne kadar etkili olduğuna göre değişir ve kişiden kişiye 

farklılık gösterir. Stresörlere yanıtlar kişi içi, kişi dışı ya da kişilerarası düzeylerde ortaya çıkabilir. 

Örneğin; bir aile kavgası sonucu; bireyin işe konsantre olma güçlüğünden dolayı maddi kazancın 

kaybedilmesi kişi dışı değişikliklere, ailede iletişimin yetersiz olması kişilerarası değişikliklere, bu 

durum nedeniyle bireyin yaşadığı uykusuzluk kişi içi değişikliklere neden olabilir.  

Roy Uyum Modeli 

RUM, hemşire kuramcılardan Sister Callista Roy tarafından geliştirilmiştir ve ilk olarak 

1970’te yayınlanmıştır. Model insanın uyumu(adaptasyon) üzerine odaklanmıştır ve Helson’un(1964) 

fiziksel adaptasyon ve genel sistem teorisi çalışmalarını temel almıştır.  Roy Uyum Modeli “kişileri 

değişen bir çevrede devamlı büyüyen ve gelişen adaptif bir sistem” olarak tanımlar.  

Modele göre profesyonel hemşire, bireyin gelişimi ve iyilik durumu için insan- çevre 

etkileşimine odaklanır. Roy’a göre insan “değişen çevreyle sürekli etkileşimde olan biyopsikososyal 

bir varlıktır”.  Hemşirenin amacı ise; sağlık ve hastalık durumlarında bireyin uyumlu davranış 

gösterebilmesine yardımcı olmaktır. Bu nedenle hemşire bireyin davranışlarını değerlendirir ve bu 

süreç bireyle ilk karşılaşılan anda başlar. 

Roy bireyin sahip olduğu doğuştan ve sonradan kazanılmış baş etme sistemlerini iki bölümde 

sınıflandırır; düzenleyici (regülator) ve bilişsel-duygusal (kognatör) sistemler. Birey düzenleyici 

sistemleriyle uyaranlara nöral, kimyasal ve endokrin yollarla otomatik olarak yanıt verirken, bilişsel-

duygusal sistemleriyle düşünerek ya da duyguları yardımıyla yanıt verir.  
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RUM’de bireylerin gözlenebilen davranışları dört başlıkta toplanmaktadır ve bunlar uyum 

alanları (adaptive modes) olarak isimlendirilir. Uyum alanları;  

1. Fizyolojik (physiological) Mod:  Fizyolojik alandaki davranışlar sistemin fiziksel olarak 

bütünlüğünün sürmesini amaçlar. Bu alan oksijenlenme, beslenme, boşaltım, aktivite, 

dinlenme ve koruma, duyular, sıvı-elektrolit, nörolojik ve endokrin fonksiyonları içerir.  

2. Benlik Kavramı (self-concept) Modu:  Bireyin kişisel görüşünü yansıtan davranışlar ise 

benlik kavramı alanında ele alınır. Kişinin belli zamanda kendisi ile ilgili inanışları ve 

hissettiklerinin bütünüdür. Kişinin kendi içini ve diğer insanların verdiği reaksiyonları 

algılamayı içerir. Benlik kavramının iki boyutu vardır; 

a) Fiziksel benlik:  Bireyin sahip olduğu fiziksel özelliklerine dikkat etmesi; fiziksel çekiciliği, 

fonksiyonları, cinselliği, sağlık ve hastalık durumu ve görüntüsünü içerir. Ayrıca beden imajı 

(fiziksel olarak kendini nasıl gördüğüdür) ve bedenine olan duyarlılığını da (fiziksel olarak 

kendini nasıl hissettiği) içerir. 

b) Kişisel Benlik: Bireylerin sahip oldukları özellikler, beklentiler, değerler, özgüven (kendini 

organize etme), self-ideal (bir şey olmak isteme, yetenekleri doğrultusunda bir şeyleri 

yapabilme), ahlak-etik-spiritüel benlik (inanç sitemi ve ilişkileri değerlendirme) kavramlarını 

içerir.  

Grup kimlik modunda ise kişilerarası ilişkiler, grup imajı, sosyal çevre, grup kültürü (grubun 

beklentilerini, değerlerini amaçlarını içerir) dört boyutu vardır. 

3. Rol Fonksiyonu (Role Function) Modu: Rol fonksiyonu alanında, toplum tarafından 

bireyden beklenilen rollere odaklanılır; anne, baba olma gibi sosyal bütünlükle ilişkili 

rolleri içerir. Bireylerin toplumdaki rollerine odaklanmıştır.Rol fonksiyon modu 7 alt dala 

ayrılır:  

a. Primer Rol: Yaş, cinsiyet yada gelişimsel döneme dayalı rollerdir. Yaşamın büyüme 

periyodunda davranışların büyük bir kısmını belirler.  

b. Sekonder Rol: Primer rol ve gelişimsel süreçle ilgili görevleri içerir (anne olma).  

c. Tersiyer rol: Birey tarafından seçilen, gelişimsel süreçte çok az yeri olan rollerdir (bir 

derneğe üye olma).  

d. Yararlı Davranış: Amaca uygun davranış, rol bireyin performansını harekete geçirir.  

e. Anlamlı Davranış: Rolün performansı hakkında bireyin duygu ve tutumlarıdır.  

f. Rol alma: Bir başka kişinin rolünü almadır.  

g. Rolleri entegre etme: Farklı rolleri yönetme sürecidir. 

4. Karşılıklı Bağlılık (İnterdependence)  Modu:  Bireylerin çevresindeki bireylerle iletişimi 

karşılıklı bağlılık alanında ele alınır. Bu alan sevgi, saygı ve değer etkileşimini ve ilişkilerdeki 

bütünlüğü içerir. Grup için ise grubu devam ettirmek için grup içi ve dışı etkileşime odaklanır. 

Genel olarak birey ile diğer önemli bireyler arasında veya birey ile destek sistemleri arasında 

katkı sağlayan ve anlayışlı davranışlar vardır. Bu modun amacı etkili yeterliliktir. Karşılıklı bağlılık 

modunun birey için iki boyutu vardır:  

- Önemli Bireyler: En çok anlam ve önem verilen bireylerdir.  

-Destek Sistemleri: Gelişmek ve kaynak sağlamak için bireyler, gruplar ve organizasyonlarla 

etkileşime girmektir. 

Çevre- Uyaranlar: 

Roy’a göre bütün koşullar, durumlar birey ve grupların davranışlarını ve gelişimlerini etkiler. 

Birey değişen çevredeki uyaranlara adaptif yanıt vermeye çalışır. Çevredeki iç ve dış faktörler adaptif 

sistem olan bireyi etkiler. 



6th INTERNATIONAL EDUCATION AND INNOVATIVE SCIENCES CONGRESS 

(November 24-25, 2022 / Burdur Mehmet Akif Ersoy University 

1754 
 

Uyaran bir cevabı provake eden şey olarak tanımlanır ve amaca ulaşmada anahtar rol oynarlar. 

İç ve dış olabilir. Uyumu bozan davranışlar ya da etkisiz cevaplar oluştuğunda; hemşire etkisiz 

davranışları uyumlu olanlar ile değiştirmeye yardım eder. Uyum davranışlarının sürdürülmesi ve 

arttırılması önemlidir. Uyaranların değişmesi bireyler ya da gurupların uyum sistemlerine meydan 

okur. Bu durumda uyaranlar baş edilebilir hale getirilmeye çalışılır. Daha zor-kompleks durumlarda 

hemşire Regülatör (Düzenleyici), Kognator (Bilişsel-Duygusal) aktivitelerle ilgili bilgilerini 

kullanarak baş etme sürecini harekete geçirir  

Roy, insanı etkileyen çevresel uyaranları üç bölümde sınıflandırır:  

1. Fokal (Odak)  uyaranlar; dıştan gelen ve bireyin derhal yanıt verdiği, uyum tepkisine 

doğrudan neden olan uyarılardır.  

2. Konstektual (Etkileyen) uyaranlar; davranışın doğrudan nedeni olmayan; ancak 

davranışa etki eden uyarılardır. Bireyin iç ve dış dünyasından gelen, olayı etkileyen ve 

ölçülebilen diğer bütün uyaranlardır. 

3. Rezidual (Olası) uyaranlar ise birey üzerinde sürekli etkiye sahip ancak etkisi tam olarak 

açıklanamayan iç ya da dış faktörlerdir. Birey bu uyaranlara uyum sağlayabilmek için baş 

etme mekanizmalarını kullanır  

Adaptasyonu etkileyen yaygın uyaranlar; 

1. Kültür, sosyo-ekonomik durum,etnik köken, inanç sistemleri, 

2. Aile- beraber yaşanan bireyler arasındaki yapı ve görevler, 

3. Gelişimsel seviye; yaş, cinsiyet, genetik faktörler, ırk, birlikteliğin süresi, görüş, 

4. Adaptif modların bütünlüğü (Fizyolojik, Benlik kavramı, Rol fonksiyon, Karşılıklı bağlılık) 

5. Adaptasyon seviyesi (bütünlüğü tam, kompanse, uzlaşma) 

6. Bilişsel- innovator etkiler-algıları, bilgi ve beceriler 

7. Çevresel etkiler; iç ve dış çevresel etmenler (alkol ve sigara kullanımı, politik, ekonomik 

süreklilik)  

Adaptasyon: Adaptasyon kavramı beş boyutta ele alınır:  

a. Hayatta kalabilme  

b. Büyüme  

c. Üreme: Sadece çocuk doğurmayı değil aynı zamanda diğer alanlarda da üretken olmayı 

kapsar.  

d. Otorite  

e. Bireysel ve çevresel dönüşümler  

Roy’a göre dört uyum alanındaki davranışsal yanıtlar uyumlu (adaptif) veya uyumsuz (adaptif 

olmayan) olarak sınıflandırılır. Uyumlu yanıtlar bireyin bütünlüğünü geliştirmeye yönelik iken, 

uyumsuz yanıtlar bu bütünlüğü olumsuz yönde etkilemektedir.  

Hemşireliğin amacı; tanımlanan dört uyum alanlarında uyumlu yanıtların geliştirilebilmesidir. 

Hemşirelik girişimleri çevresel uyaranlara müdahale ederek odak ve/veya etkileyen uyaranların 

etkisinin arttırılması, azaltılması veya kaldırılmasını içerir. Hemşirelik girişimlerinde öncelikli olarak 

odak uyarana müdahale edilir. Çünkü odak uyaran davranışsal yanıta en çok etkide bulunan uyarandır. 

Eğer odak uyaranı değiştirmek mümkün değil ise etkileyen uyaran üzerine müdahale edilir. Hemşirelik 

girişiminin etkisi, girişimden sonra gözlenen davranışların değerlendirilmesiyle mümkündür. Birey 

uyumlu davranış geliştirir ise hemşirelik girişimi etkili, uyumsuz davranış geliştirir ise girişim etkisiz 

olarak kabul edilir. 
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Açık Sistem Teorisi (King) 

Aile sosyal bir sistemdir ve bu sistem kişilerin gelişimini ve büyümesini etkilemektedir. Aile 

hem çevre/ortam hem de alıcı/hasta gibi görünmektedir. Teori; ailelerin sağlıktan sapma durumlarında 

sağlığı sürdürmek için desteklenmesi gerektiğini ifade eder. King hemşirelerin aileler ile arkadaş 

olduğuna inanmaktadır. Ona göre hemşirenin rolü; aile üyelerine aile içindeki rollerine devam 

edebilmeleri ve yeterince sağlıklı olabilmeleri için yardım etmektir.  

Aile Merkezli Hemşirelik Yaklaşımı 

Aile, aile üyelerinin sağlıklarının korunmasından rehabilitasyona kadar her evrede önemli rol 

oynamaktadır. Hasta ya da sağlıklı birey hemşirelik süreci çerçevesinde bakım almalı ve süreçte aile, 

merkezde olmalıdır. Eğer yalnızca hasta birey ele alınır, aile ele alınmazsa bütüncül bir hemşirelik 

yaklaşımı yapılmamış olur. Hemşire aile üyelerinden ayrıntılı veriler toplamalıdır. Topladığı verileri 

tanımlamalı, amaçlarını oluşturmalı, mevcut kaynaklarını ve destek sistemlerini gözden geçirmeli ve 

amaçlarını oluşturmalıdır. Amaçlar doğrultusunda hemşirelik girişimlerini seçmeli, önceliklerini 

belirlemeli ve planı uygulamalıdır son aşama olarak uygulanan planın işlerliğini ve sonucunu 

değerlendirmelidir. 

 

Şekil 1. Aile Merkezli Hemşirelik Sürecinde Basamaklar 

Kaynak: Friedman, M.M.:Family Nursing. New-York,Appleton-Century-Crofts. P.32 

 

SONUÇ 

Aile teorileri aile yapısını, fonksiyonlarını, rollerini, uyumunu, değişimini, etkileşimini, 

gelişim ve çatışma durumlarını açıklamaktadır. Bireyi ve bütün olarak ailesini kapsayan bakım 

şeklinin planlanması, bireyin aile, ailenin toplum ile ilişkisini açıklayarak hemşire için bir bakış açısı 

oluşturmaktadır.  

Aileye İlişkin Veri 

Toplama 

•Kimlik Tanımlayıcı Bilgiler 

•Yapısal Bilgiler 

•Fonksiyonel Bilgiler 

•Çevreye İlişkin Bilgiler  

Aile Bireylerine İlişkin Veri Toplama 

•Mental 

•Fiziksel 

•Duygusal 

•Sosyal 

Ailenin ve Aile Bireylerinin  

Sağlık Problemlerini 

Tanımlama 

Bakım Planı: Amaçların oluşturulması 

•Kaynakların Tanımlanması 

•Alternatif Yaklaşımların 

Belirlenmesi 

•Hemşirelik Girişimlerinin Seçilmesi 

•Önceliklerin Oluşturulması 

Kaynakların Harekete 

Geçirilmesiyle  

Planın Uygulanması 

Bakımın 

Değerlendirilmesi 
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ÖZET 

Tıp ve teknolojideki hızlı gelişmelere bağlı olarak yaşam süresi artmaktadır. Bununla birlikte dünyada 

yaşlı nüfusu ve kronik ve dejeneratif hastalıklar artmaktadır. Kronik hastalıklar, bir ya da daha fazla 

sistemde, geriye dönüşsüz yapı ve fonksiyon bozukluğuna yol açan, uzun süre izlem, gözlem ve bakım 

gerektiren sağlık sorunlarıdır. Kronik hastalığı olan hasta ve aile, hastalığın tanı, tedavi ve bakım 

sürecinde devam eden bir uyum çabası içine girmektedir. Türk Dil Kurumu’na göre uyum; Bir 

bütünün parçaları arasında bulunan uygunluk, ahenk, bireyin, çevresel koşullara ya da değerlere ruhsal 

bakımdan kendini uydurması süreci, organizmanın, varlığını sürdürebilmesi için gerekli değişmelerle 

kendini çevre koşullarına göre ayarlaması olarak ifade edilmiştir. Kronik hastalık; bireyin 

biyopsikososyal olarak yaşamında yeni bir sürece girmesine, yaşam kalitesinin ve üretkenliğinin 

azalmasına, bakım gereksinimini ortaya çıkarmasına ve maliyetlerde artışa neden olup sağlık algısını 

değiştirmektedir. Uyum, değişime ayak uydurma süreci olup, insanın değişen iç ve dış şartlara göre 

kendisini ayarlamasını ve bu problemlerin üstesinden etkin bir şekilde gelmesini ifade eder. 

Uyumsuzluk, insanın fiziksel, duygusal ve sosyal çevresinde meydana gelen kalıcı negatif yönlere 

sahip, uzun süreli büyük bir değişiklikten sonra ortaya çıkan durumdur. Adaptasyon ya da uyum süreci 

karmaşık, sürekli devam eden, fizyolojik, psikolojik, sosyal, teknolojik ve zaman faktörünü içeren bir 

süreçtir. Kronik hastalığı olan hastanın bakımında esas konuyu adaptasyon oluşturmaktadır. 

Adaptasyon, vücudun ve beynin kronik duruma yanıtı olarak da tanımlanabilir.  Adaptasyon sadece 

olumlu anlamda kullanılmamaktadır. Bazı adaptasyonlar olumlu olmayabilir ve hastanın durumunu 

kötüleştirebilir. Sağlık personelin sorumluluğu hastanın ve ailenin olumlu adaptasyon şekilleri 

geliştirmesine ve bunu yaşamlarına adapte etmelerine yardım etmektir. Bu derleme çalışmasında 

kronik hastalığı olan bireylerin kronik hastalık döneminde yaşadıkları uyum ve uyumsuzluk süreçleri 

açıklanmaya çalışılmıştır.  

Anahtar kelimeler: Uyum, uyumsuzluk, kronik hastalık. 

 

ABSTRACT 

Due to rapid developments in medicine and technology, life expectancy is increasing. However, the 

elderly population and chronic and degenerative diseases are increasing in the world. Chronic diseases 

are health problems that cause irreversible structural and dysfunction in one or more systems and 

require long-term follow-up, observation and care. The patient and family with a chronic disease 

engage in an ongoing effort to adapt in the diagnosis, treatment and care process of the disease. 

According to the Turkish Language Association, compliance; Compatibility and harmony between 

parts of a whole is expressed as the process of the individual's spiritual adaptation to environmental 

conditions or values, and the organism's adjustment to environmental conditions with the necessary 

changes in order to survive. chronic disease; It changes the perception of health by causing the 

individual to enter a new process in his life as biopsychosocial, decrease the quality of life and 

productivity, reveal the need for care and increase costs. Adaptation is the process of keeping up with 

change, and it means that people adjust themselves according to changing internal and external 

conditions and overcome these problems effectively. Dissonance is the condition that occurs after a 

long-term major change in a person's physical, emotional and social environment with permanent 
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negative aspects. Adaptation or adaptation process is a complex, continuous process that includes 

physiological, psychological, social, technological and time factors. Adaptation is the main issue in the 

care of patients with chronic diseases. Adaptation can also be defined as the body's and brain's 

response to a chronic condition. Adaptation is not only used in a positive sense. Some adaptations may 

not be positive and may worsen the patient's condition. The responsibility of healthcare professionals 

is to help the patient and family develop positive forms of adaptation and adapt it to their lives. In this 

review study, it was tried to explain the adaptation and non-compliance processes experienced by 

individuals with chronic diseases during the period of chronic illness. 

Keywords: Adaptation, incompatibility, chronic disease. 

GİRİŞ 

Tıp ve teknolojideki hızlı gelişmelere bağlı olarak yaşam süresi uzamış dünyada yaşlı nüfusu 

artmış, kronik ve dejeneratif hastalıklar artmıştır. Kronik hastalıklar, bir ya da daha fazla sistemde, 

geriye dönüşsüz yapı ve fonksiyon bozukluğuna yol açan, uzun süre izlem, gözlem ve bakım 

gerektiren sağlık sorunlarıdır. Kronik hastalığı olan hasta ve aile, hastalığın tanı, tedavi ve bakım 

sürecinde devam eden bir uyum çabası içine girmektedir. 

  Türk Dil Kurumu’na göre uyum tanımı; Bir bütünün parçaları arasında bulunan uygunluk, 

Ahenk, bireyin, çevresel koşullara ya da değerlere ruhsal bakımdan kendini uydurması süreci, 

organizmanın, varlığını sürdürebilmesi için gerekli değişmelerle kendini çevre koşullarına göre 

ayarlaması olarak ifade edilmiştir. 

Kronik hastalık; 

Bireyin biyopsikososyal olarak yaşamında yeni bir sürece girmesine, yaşam kalitesinin ve 

üretkenliğinin azalmasına, bakım gereksinimini ortaya çıkarmasına ve maliyetlerde artışa neden olup 

sağlık algısını değiştirmektedir. 

Uyum, değişime ayak uydurma süreci olup, insanın değişen iç ve dış şartlara göre kendisini 

ayarlamasını ve bu problemlerin üstesinden etkin bir şekilde gelmesini ifade eder.  

Uyumsuzluk, insanın fiziksel, duygusal ve sosyal çevresinde meydana gelen kalıcı negatif yönlere 

sahip, uzun süreli büyük bir değişiklikten sonra ortaya çıkan durumdur. 

Adaptasyon ya da uyum süreci karmaşık, sürekli devam eden, fizyolojik, psikolojik, sosyal, teknolojik 

ve zaman faktörünü içeren bir süreçtir. Kronik hastalığı olan hastanın bakımında esas konuyu 

adaptasyon oluşturmaktadır. Adaptasyon, vücudun ve beynin kronik duruma yanıtı olarak da 

tanımlanabilir.  Adaptasyon sadece olumlu anlamda kullanılmamaktadır. Bazı adaptasyonlar olumlu 

olmayabilir ve hastanın durumunu kötüleştirebilir. Sağlık personelinin sorumluluğu hastanın ve ailenin 

olumlu adaptasyon şekilleri geliştirmesine ve bunu yaşamlarına adapte etmelerine yardım etmek ve 

olumsuz şekillerini engellemektir. 

Kronik Hastalığa Uyum  

Kronik hastalığa uyumda başarılı olmak için hasta hastalığın gerçekliğini kabul etmelidir. Birçok 

hastalık da fizyolojik sorunlar farklı olsa da psikososyal uyum süreci benzerdir. İnsan davranış 

teorilerini bilmek, öğrenme ve motivasyonu anlamak, hastalık yönetiminde istenen hedeflere ulaşmayı 

sağlar. .Başarılı uyum, hastalık sürecindeki değişikliklerde bireye yardımcı olur.  

Kronik Hastalığa Uyum Süreci 

Uyum Alanları  

Fizyolojik Uyum; Bedenin strese verdiği yanıt sürecidir. Strese verilen cevap hücresel 

düzeyde, bedenin bir bölümüyle ilgili ya da tüm bedenle ilgili olabilir. Kronik hastalıklar fizyolojik 

fonksiyonları etkileyebilirler. Kronik hastalıkla birlikte vücudun hücresel metabolizma ve protein 

sentezi için eneri üretimi değişebilir. Kronik durumun fiziksel enerji gereksinimi vücudun alımını ve 

enerji üretimini aştığı durumda vücudun fizyolojik stresörlere karşı direnci düşer. Adaptasyon 

sürecinde fizyolojik strese vücudun yanıtı iştahsızlık, ağrı, yorgunluk, kesik kesik nefes alma, immun 

yanıtta azalma, kronik durumda kötüleşme, akut durumun iyileşmesinin gecikmesi ve kroniğe dönmesi 
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şeklinde olmaktadır. Zaman uzadıkça nöroendokrin sistemin uyum için gerekli enerjisinin tükendiğine 

inanılmaktadır.  

Kronik durumla ilgili olarak fizyolojik fonksiyonlara ortaya çıkan bazı değişiklikler geri 

dönüşü olan değişikliklerdir.  Bazı ise geri dönüşsüzdür. Yaşam şeklinde yapılacak bazı değişikler bu 

fizyolojik değişikliklerinin bazılarının hızını yavaşlatabilmektedir. Teknolojik bazı fizyolojik 

değişiklikleri kompanze edebilmektedir. Bazı durumlarda ise vücut kendi kendisini yetersizliğini 

kompanze edebilmektedir ancak zaman uzadıkça ve yetersizlikler attıkça kompanzasyon yetenekleri 

de azalmakta ve yetersiz kalmaktadır. Bir diğer adaptasyon şekli vücudun değişik sistemlerinin 

koordinasyonun kaybolmasıdır. Hastanın mobilizasyonun kısıtlanması, kronik durumunun 

kötüleşmesi, cerrahi, travma tıbbi tedavinin akut dönemlerinde vücut sistem ve fonksiyonlarda 

değişim olması riski en yüksek dönemler olmaktadır. Tüm bu durumların ortak uyum sürecinde 

immobilitenin olumsuz etkileri ya da ortaya çıkmaktadır. 

 Psikolojik Uyum; Anlama, ilişkilendirme, iletişim kurma, davranışların kontrolü ve algıya 

yanıt verme, yargılama, düşünme, hafıza, algılama süreçleri ile ilişkilidir ve kişilik yapısı ile dengede 

tutulur. Kişiden kişiye ve durumdan duruma farklılık gösterir. Kronik hastalığa uyum süreci güç bir 

süreçtir. Bu süreç kayıplar, kazançlar, yaşam şeklindeki değişikliklerle ilişkili olarak fizyolojik ve 

psikolojik birbiriyle örtüşen bir şekilde devam eder. Fizyolojik değişikliklerle birlikte görülebilecek 

psikolojik adaptasyonda daha önceden tahmin edilebileceği gibi bazen de beklenmeyen şekilde 

gelişebilmektedir. Önceden tahmin edilebilenleri fizyolojik gereksinimlerin değiştiği aşamalarla 

ilişkilidir örneğin ilk tanı konma aşaması, hastaneye yatış aşaması, tedavini tersizliği durumları, kendi 

kendine bakım yeteneklerinin kaybolduğu durumlar gibi durumlar örnek verilebilir. Tahmin 

edilebileceği gibi bu durumlar stresli durumlardır. Bu durumlarda hasta ve ailesi rollerini, 

beklentilerini ve belki ideallerini yaşam amaçlarını gözden geçirmelidirler. Eğer hasta sön dönemde 

ise ölüm sürecine adapte edilmelidir.  

Psikolojik adaptasyon hastadan hastaya ve hastalığın aşamasına, süresine göre değişmekle birlikte 

genel bazı prensipleri olduğu bilinmektedir. Aynı hastalığa ve hastalığın aynı aşmasına farklı 

şekillerde adaptasyon gösterebilirler. Bu bireysel farklılıklar göstermektedir.  

Psikolojik Uyum Sürecinin Genel Özellikleri 

• Kayıp ya da kayıp tehdidi olarak algılanan değişikliklere psikolojik adaptasyon değişik sağlık 

profesyonelleri tarafından tanımlanmıştır. Bu sürecin aşamaları farklı uzmanlar tarafından farklı 

şekillerde tanımlanmış olsa bile bu süreç yas ve keder süreci olarak tanımlanmaktadır. 

• İnkâr-İnanmama: İlk aşama genellikle inanmama ve direnç aşamasıdır. Hasta öncelikle kendisine 

koyulan tanıya inanmaz.  Bu safha “Kaç ya da savaş” yanıtının benzeri olup bireyi psikolojik olarak 

aşırı etkilenmelerden korur. Bu süreçte kişi kendini aşırı gerginlikten ve yüklenmeden korumaya 

çalışmaktadır. Hastanın başa çıkmasına yardımda ilk uyum aşaması olabilir ancak devam ederse 

hastalığa uyum ve rehabilitasyona bağlılığı bozabilir. Örneğin sigara içmeye devam edebilir egzersiz 

ve gerekli düzenlemeleri yapmaz. 

• Farkında olmaya başlama: Bu aşamada ikinci aşamadır ve sıklıkla öfke aşaması olarak da 

isimlendirilir. Bu aşamada kişi geri çekilmiştir, kendisi ile çok meşguldür, ağlama, depresyon, 

başkalarına karşı öfke gösterileri, suçluluk duyguları, yalnızlık, farklı olma duyguları yaşarken. Bu 

aşmada hasta neyi kaybettiğinin farkına varmaya ve kaybı için kederlenmeye başlamıştır.  

• Bütünleştirme (Entegrasyon): Kişi değişiklikleri kabullenmeye başlar ve sıkıntıları yönetilebilir ve 

baş edilebilir boyutlara iner. Hasta yaşamı için yeni hedefler belirlemeye başlar, kendi olma 

duygusunu yeniden kazanır,  belirsizliklerle aşamayı öğrenir, baş etme konusunda yeni stratejiler 

geliştirir.  

• Bazı hastalar aralıklı, zaman zaman ortaya çıkan keder duygusu tanımlarlar. Bu duygunun ortaya 

çıkışlar olayın gelişim yıl dönümünde, özel durumlarda, doğum günlerinde, fiziksel fonksiyonlarda 

yeni kayıplarla artar. Kişinin bu duygularının farkında olması, sıkıntılarını azaltabilir.  
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• Baş etme Davranışları 

Aynı hastalık tanısını almış ve hastalığın aynı aşamasındaki kişiler sıkıntılarıyla baş etmek için farklı 

ve çeşitli fiziksel, bilişsel ve sözel davranışlar kullanırlar. Kullanılan bu yöntemlerin hangisi olduğu ve 

etkilik derecesi büyük oranda kişiseldir. Bazı baş etme yöntemleri pasif bazıları ise aktiftir. Baş etme 

davranışları duygu merkezli (affektif) ya da problem merkezi olabilmektedir. Duygu merkezli 

davranışlar kişinin kendini daha iyi hissetmesini sağlayan ancak probleme çözüm getirmeyen 

yöntemlerdir. Problem-odaklı yöntemler ise durumu çözümlemeye ya da değişmeye yönelik 

yöntemlerdir. Her iki yöntem içine de birçok davranış girmektedir. Problem odaklı yöntemler problem 

çözümünde sorunu ortadan kaldırdıkları için daha etkili görünmektedirler ancak her iki yöntemin 

kombinasyonunun en etkili yol olduğu bildirilmektedir. Özellikle problemin çözümlenemediği 

durumlarda problemle baş etmesini öğrenmek ve başarmak etkili olmaktadır. 

Bazı hastalar hastalıkları hakkında konuşmanın kendilerini rahatlandığını söylerken bazı hastalar 

da konuşmamanın rahatlattığını söylemektedirler. Kişilerin kendilerini rahatlattığını bildirdikleri 

davranışlar, hastalığı göremezlikten gelmek, konu hakkında düşünmemek, kabullenmek, alışveriş 

yapmak, araba kullanmak, egzersiz yapmak, yemek yemek, sayılabilir. Diğerleri uyumak, bilgilenmek, 

değer tutum ve amaçlarda değişiklik yapmak, umut, dua, Allaha bırakmak, pozitif düşünme, kendi 

kendini pozitif koşulama, durum üzerindeki öz kontrolü arttırma ve sürdürme konusunda çaba 

gösterme probleme objektif bakmaya çalışma, başkalarını suçlama, ilaç alam, sigara ve alkol 

sayılabilir.  

 Sosyal Uyum; Bireyin çevresi ile iyi ilişkiler kurabilme ve bu ilişkileri sürdürebilme derecesidir. 

Bireylerin sosyalleşmesi için bir gruba uyum sağlaması gerekmektedir. Hastaların kronik hastalığı 

olan birey rolü ile yaş, cinsiyet, meslek, aile iş, gibi alanlardaki rolleri çatışmaktadır. Sağlık ve hastalık 

rollerinin sosyal roller üzerine etkisi minimalden büyük çaplı etkilere kadar değişmektedir ve 

genellikle hastalık-sağlık rolü baskın olmaktadır. Hastanın sosyal adaptasyonu hastanın fiziksel 

görüntüsünden, fiziksel çevresinde dolaşabilme yeteneklerinden iletişim kurabilme durumundan, 

sosyal kaynaklarından(etrafındaki kişiler ekonomik durum, toplumsal hizmetler) toplumsal değer ve 

tutumlardan etkilenir. Toplumlar görünür problemi olmayan kişileri görünür problemi olan kişilerden 

daha kolay kabullenirler. Toplumların sosyal inançlarındaki değişikliklere bağlı olarak bireyler için 

hazırladıkları olanaklarda da değişiklikler olmaktadır. Kronik hastalığı ve yetersizliği olan kişiler için 

hizmetler arttırılmış, iş olanakları değiştirilmiş hatta yasalarla haklarının korunması yönünde 

girişimlerde bulunulmuştur. 

Fiziksel problemi olan bireye ve kronik hastalığa toplumların bakışı son 40 yılda değişiklik 

göstermiştir. Önceleri hatalığın gelişiminde hastanın bir rolü olduğu düşünülmezken artık hastalık 

gelişiminde bireyin de rolünün olduğu düşünülmektedir. Eskiden bireyin yeni bir rol “hasta rolü” 

üstlendiği ve mevcut rol ve sorumluluklarını sürdürmek zorunda olmadığı düşünülürken günümüzde 

bireyin mümkün olduğunca normal rutinlerini, rol ve sorumluluklarını sürdürmesi gerektiği 

düşünülmektedir. Önceleri hastalığın istenmeyen bir durum olduğu ve tedavi edilmesi gerektiği 

düşünülürken bu gün bazı hastalıkların tedavisinin olmadığı ve tedavi etmeye çalışmak yerine 

yönetmeyi başarmanın önemli olduğu düşünülmektedir. Kişinin yerine kararların profesyoneller 

tarafından verilmesi gerektiği görüşünden karar vericinin hastanın olduğu görüşüne geçiş olmuştur. 

Kronik hastalığı olan hasta hakkında inanç ve beklentilerindeki farklılıklar ve hastanın hasta rolüne 

verdiği cevap hasta ve aileleri arasında sıklıkla çatışma kaynağı olmuştur. 

 Kültürel Uyum; Bireyin içinde bulunduğu kültüre ait gelenekler, uygulamalar, düşünceler açısından 

uyum sağlamasıdır.  

Uyuma Etki Eden Faktörler  

Hastadan Kaynaklanan Engeller 

Hastanın sosyodemografik özellikleri, kişilik yapısı, deneyimleri, kullandığı başetme stratejileri, 

fiziksel, sosyal, psikolojik ve ekonomik sorunları, kültürü, iletişim sorunları, komorbid hastalıkları, 

sağlık hizmetlerine ulaşım ve yararlanma haklarında yetersizlik, bilgi eksiklikleri, polifarmasi, 

ilaçların beklenmeyen yan etkileri, tedaviyi yanlış anlamaları, semptomların olmaması ya da ilaçları 
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sadece sağlığı iyileştirmenin sembolü olarak algılaması ve kullanmaları ve hastalığı inkâr etmeleri 

olarak sıralanabilir. 

Hastanın Ailesinden Kaynaklanan Engeller  

Kronik hastalığa sahip hastaların temelde özgüven duygusu zedelenmiştir. Hastanın kişilik yapısı ile 

hastalığını algılama ve tepki biçimi arasında ilişki vardır ailenin bakım ve tedaviye direnç göstermesi, 

hastaya yeterli ilgi ve özen göstermemeleri, bakım ve tedaviye ilişkin bilgi eksiklikleri bulunmaktadır. 

Sağlık Ekibinden Kaynaklanan Engeller 

Hastalıklara yönelik güncel tanı, tedavi ve bakıma ilişkin bilgi eksiklikleri, tedavinin etkinliği 

hakkındaki şüpheleri, zaman sıkıntısı, hastaların uyumsuz olarak algılanması. Motivasyon için yeterli 

çaba göstermemeleri, hastayla ortak çalışmama, gerçekçi hedefler oluşturmama, hastayı bakım planına 

dahil etmeme, hastalara her insanın özel olduğu ve mahremiyetin korunması tarzında bir yaklaşım 

göstermemeleri, tıbbi model yaklaşımı kullanmaları, hastayı biyopsikososyal bir bütünlük içinde 

değerlendirmemeleri, iletişim ve empati becerilerindeki yetersizlikler nedeniyle olmaktadır. 

Sağlık Sisteminden Kaynaklanan Engeller 

Sağlık politikalarının değişmesi, tedaviden önce koruma ve hastalığı önlemeye ilişkin girişimlerin 

yetersizliği, sağlık kurumlarında tanı, tedavi ve bakımı etkileyen fiziki koşullarda yetersizlikler, 

kaynak eksikliği, sağlık kurumlarının tıbbi modele göre düzenlenmesi (hastalıklarda patolojiye ağırlık 

verme) ve ulaşım sorunları olarak sıralanabilir. 

Uyumun Geliştirilmesinde Sağlık Personelinin Rolü 

Uyumun geliştirilmesinde sağlık personeli çok önemli bir rol oynamaktadır. Uyumun geliştirilmesi 

için yapılması gerekenler aşağıda maddeler halinde özetlenmiştir. 

• Hastalık ve tedavisi hakkında bilgi sahibi olmasını sağlama 

• Tıbbi tedaviyi yönetebilmesine yardım etme 

• Tedaviye uyum durumunu izleme  

• Fiziksel ve psikolojik güçlüklerle baş edebilmede yardımcı olma  

• Yaşam değişikliği oluşturmada, gelecek için planlama yapmada hasta ve ailesine yardımcı 

olma  

• Uyum sürecinde yaşadığı sorunları ifade edebilmesini sağlama  

• Yaşadığı soruna yönelik hasta ve ailesi ile birlikte yöntem geliştirme  

• Hastalığına ilişkin spesifik gereksinimlerini saptayabilme ve yönetimine yardım sağlama  

• Tedavinin sosyal çevrede sürdürülmesini sağlama,sosyal izolasyonu önleme  

• Hastanın kendisi, ailesi, arkadaşları ve sağlık ekibi ile ilişkilerini geliştirme ve yeni ilişkiler 

kurabilmesini sağlama  

• Motivasyonun sağlanma  

• Olumlu sonuçların güçlendirilme olarak sıralanabilir.  

Bunların yanında eğitim toplantılarına hasta/ailesinin yanı sıra sağlık personeli de katılmalı, 

bilgiyi pekiştirmek için zaman verilerek, hasta soru sormaya teşvik etmeli, randevu tarihlerini, ilaçların 

kullanımını, diyet kısıtlamalarını ve semptomlarını yazılı formlar halinde hastaya vermeli, her izlemde 

yazılı kılavuzları anlayıp anlamadığı tekrar gözden geçirmeli ve uyumu değerlendirilmelidir. 

Sağlık personeli; hasta ve ailenin tutumları, inançları, davranışları ve basa çıkma stratejilerini tanımalı 

ve öğrenim gereksinimlerini saptayarak uygun bir eğitim planı yapmalı ve bunu uygulamalıdır.  

Sağlık personelinin hastayı kendi ortamında değerlendirerek sorunlarının çözümü, eğitim 

programlarını planlama ve devamlılığını sağlaması gerekmektedir. 
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SONUÇ 

Hastanın iyileşmesinde, tedaviye uyumunda her bir sağlık profesyoneline görev düşmektedir. 

Sağlık personeli, bireyin uyum sorunu olduğunu ya da uyum sağlamada desteğe gereksinimi olduğuna 

karar vermeli ve gerekli girişimleri başlatmalıdır.  
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Türk Müziği’nde kullanılan çokseslendirme teknikleri son yıllarda yapılan çalışmalarda kendini 

belirgin bir şekilde göstermektedir. Yatay çokseslilikten dikey çoksesliliğe, üçlü armoniden dörtlü 

armoniye, modern armoniden caz armonisine kadar çoksesliliğin hemen tüm unsurları bu çalışmaların 

arasında yer almaktadır. Ortaya çıkan bu çeşitlilikle birlikte 12 eşit aralıklı tampereman sistemde 

yapılan birtakım çalışmalarda, çokseslendirme sırasında kullanılan armonik yapının, makamı oluşturan 

unsurlardan uzak biçimde ele alındığı görülmektedir. Bu durum ise çokseslendirmede kullanılan 

armonik yapının eserdeki makamsal yapıyı yeterince yansıtamadığını düşündürmektedir. Bu çalışmada 

ise Türk Müziği’ndeki bileşik makamlardan biri olan nikriz makamının 12 eşit aralıklı tampereman 

sistemdeki geleneksel kullanımına yönelik akor dizisinin oluşturulması amaçlanmıştır. 12 eşit aralıklı 

tampereman sistemdeki nikriz makam dizisinin, makamı oluşturan unsurlar çerçevesinde 

çokseslendirilmesine katkıda bulunması ve alanında yapılacak ilk çalışma olması açısından önem 

taşımaktadır. Genel tarama modelinde betimsel bir çalışma olan araştırmanın evrenini Türk 

Müziği’nde kullanılan bileşik makamlar, örneklemini ise bileşik makamlardan nikriz makamı 

oluşturmaktadır. Konuyla ilgili kuramsal bilgiler doküman inceleme yoluyla toplanmıştır. Araştırmada 

öncelikle nikriz makamının geleneksel kullanımı ve makamsal özellikleri Arel-Ezgi-Uzdilek ses 

sistemine göre açıklanmış ve makamsal unsurlar doğrultusunda 12 eşit aralıklı tampereman sistemde 

oluşturulan nikriz makam dizisi ele alınmıştır. Sonraki adımda ise nikriz makam dizisinde 

kullanılabilecek akorlar makamda kullanılan çeşnilerde dikkate alınarak dizinin dereceleri üzerinde 

gösterilmiştir. Sonuç olarak 12 eşit aralıklı tampereman sistemde nikriz makam dizisindeki eserlerin 

makamı oluşturan unsurlara uygun olarak çokseslendirilmesinde kullanılabilecek bir akor dizisi ortaya 

çıkarılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Türk Müziği, Akor Dizisi, Nikriz Makamı, Çokseslendirme, 12 Eşit Aralıklı 

Tampereman Sistem.  

 

The polyphonic techniques used in Turkish Music have clearly shown themselves in recent studies. 

Almost all elements of polyphony, from horizontal polyphony to vertical polyphony, from triple 

harmony to quartet harmony, from modern harmony to jazz harmony, are among these works. With 

this diversity, it is seen that in some studies conducted in the 12 equally pitch tampereman system, the 

harmonic structure used during polyphony is handled away from the elements that make up the 

makam. This situation makes us think that the harmonic structure used in polyphony does not 

adequately reflect the makam structure in the piece. In this study, it is aimed to create a chord scale for 

the traditional use of the nikriz makam, which is one of the composite makams in Turkish Music, in 

the 12 equally pitch tampereman system. It is important in terms of contributing to the polyphony of 

the nikriz makam scale in the 12 equally pitch tampereman system within the framework of the 

elements that make up the makam, and being the first study in its field. The universe of the research, 

which is a descriptive study in the general scanning model, consists of composite makams used in 

Turkish Music, and the sample consists of nikriz makam, one of the composite makams. Theoretical 

information on the subject was collected through document analysis. In the research, first of all, the 
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traditional usage of the nikriz makam and its makam features (such as decision tone, strong tone, 

flavor) are explained according to the Arel-Ezgi-Uzdilek sound system, and the nikriz makam scale 

created in 12 equally pitch tampereman systems in line with the makam elements is discussed. In the 

next step, the chords that can be used in the nikriz makam scale are shown on the degrees of the scale, 

taking into account the flavors used in the makam. As a result, a chord scale that can be used in the 

polyphony of the works in the nikriz makam scale in the 12 equally pitch tampereman system, in 

accordance with the elements that make up the makam, has been revealed.  

Keywords: Turkish Music, Chord Scale, Nikriz Makam, Polyphony, 12 Equally Pıtch Temperament 

System.  

 

1. GİRİŞ  

 

Türk Müziği, makam müziği kuramcıları tarafından perde sayıları farklılık gösteren çeşitli ses 

sistemleriyle çok eski tarihlerden günümüze açıklanmaya çalışılmıştır. Safiyyüddîn Abdülmümin 

Urmevî, Abdülkâdir Merâgi, Kantemiroğlu, Nâsır Abdülbâki Dede, Hâşim Bey, Rauf Yektâ Bey, 

Hüseyin Saadettin Arel, Suphi Ezgi, Salih Murat Uzdilek bu değerli makam müziği kuramcıları ve 

bilginleri arasında sayılabilir (Kaçar, 2012). “Türk Mûsikisi tarihinde nazariyat alanında sistematik 

olarak ilk incelemeler Safiyyüddîn Abdülmümin Urmevî’nin Kitâbü’l Edvârı ile başlamıştır. Urmevi’ 

den sonra aynı düşünceler doğrultusunda yapılan ilk çalışma Abdülkâdir Merâgi’ye aittir. Safiyyüddîn 

Abdülmümin Urmevî ve Abdülkâdir Merâgi kendilerinden önce yaşamış olan kuramcılardan Fârâbi, 

İbn-i Sina ve El Kindi’nin bilgilerinden istifade ederek sistemci okul olarak adlandırılan bu okulu 

oluşturmuşlardır. Sistemci okulun etkileri yaklaşık yedi yüz yıl sürmüştür” (Kutluğ, 2000, s.26). 

Bugün Klasik/Sanat Türk müziği eğitiminde geçerli olan ses düzeni ise yürürlükteki “Arel- 

Ezgi-Uzdilek” nazariyat modelinin dayandığı ve aynı adla anılan “gayri müsavi 24 aralıklı ve oktav 

dahil 25 perdeli” dir (Ezgi, 1933: 8-29; Özkan 2006: 45-56). Çok basit bir anlatımla, Arel-Ezgi- 

Uzdilek sistemi, başlangıç noktası tayin edilen kaba çargah perdesinden hareketle, 11 saf beşli yukarı 

(3:2) ve 12 saf beşli aşağı (2:3) gidilerek bulunan oranların bir oktav sahası içine toplanmasıyla elde 

edilir (Yarman, 2007, s.1). Günümüzde yaygın olarak 24 perde kullanılıyor olmakla birlikte bazı 

makamlardan farklı perdelere yer verilmesi nedeniyle çoğu zaman 53 perde aktif durumdadır (Özgür 

ve Aydoğan, 2015, s. 48). Türk müziğinde eşit olmayan aralıklarla 24 ses bulunan bu sesleri elde 

edebilmek için uluslararası sanat müziğindeki değiştirme işaretlerine ek olarak 1, 4, 5, 8, 9 ve 12-13 

koma değerindeki diyez ve bemoller kullanılır. (Bingöl, 1999). Buna karşılık Arel-Ezgi-Uzdilek 

sisteminde, Türk halk müziğinde 

kullanılan iki ve üç komalık değerdeki sesler bulunmamaktadır (Özkeleş, 2017, s.62). 

Dünya üzerindeki diğer uluslar, çoğunlukla geleneksel müziklerini evrensel boyuta taşırlarken 

öncelikle ses sistemlerini gelişmiş ülkelerin müziklerine uygun duruma getirmişlerdir (Telli’den 

aktaran Albuz, 2001). Bilindiği gibi uluslararası müzik platformunda yedirimli sesler, ortak ses dizgesi 

olarak kullanılmakta, müzik yapıtları da bu seslerle yaratılıpyorumlanmaktadır. Geleneksel 

müziklerimizin kendine özgü komalı ses sistemleri ise ulusal anlamda geçerli olup, uluslararası bir 

standart taşımamaktadır (Sun, 2007). Bu bakımdan; Türk kalarak çağdaşlaşabilmek için, kaynağını 

kendi kültürel değerlerimizden alan evrensel verilerden yararlanan çağdaş Türk kültür ve sanat 

ürünlerinin yaratılması, yurt düzeyinde sürekli olarak yayılması için çaba sarf etmek gerekmektedir 

(Sun’dan aktaran Albuz, 2001). 

Türk müziğinde kullanılan makam dizilerinin, 12 eşit aralıklı tampere sistemde kullanılması, 

Türk müzik kültürünün ulusal ve uluslararası boyutta yaygınlaşması, gelişmesi ve evrenselleşmesi 

bakımından Türk müziği kültürüne ait yapıtların üretilmesinde, seslendirilmesinde ve 

yorumlanmasında büyük önem arz etmektedir (Özkeleş, 2017, s.81). 

Türk Müziği’nde kullanılan çokseslendirme teknikleri son yıllarda yapılan çalışmalarda kendini 

belirgin bir şekilde göstermektedir. Yatay çokseslilikten dikey çoksesliliğe, üçlü armoniden dörtlü 

armoniye, modern armoniden caz armonisine kadar çoksesliliğin hemen tüm unsurları bu çalışmaların 
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arasında yer almaktadır. Ortaya çıkan bu çeşitlilikle birlikte 12 eşit aralıklı tampereman sistemde 

yapılan birtakım çalışmalarda, çokseslendirme sırasında kullanılan armonik yapının, makamı oluşturan 

unsurlardan uzak biçimde ele alındığı görülmektedir. Bu durum ise çokseslendirmede kullanılan 

armonik yapının eserdeki makamsal yapıyı yeterince yansıtamadığını düşündürmektedir. 

Bu çalışmada ise Türk Müziği’ndeki bileşik makamlardan biri olan nikriz makamının 12 eşit 

aralıklı tampereman sistemdeki geleneksel kullanımına yönelik akor dizisinin oluşturulması 

amaçlanmıştır. 12 eşit aralıklı tampereman sistemdeki nikriz makam dizisinin, makamı oluşturan 

unsurlar çerçevesinde çokseslendirilmesine katkıda bulunması ve alanında yapılacak ilk çalışma 

olması açısından önem taşımaktadır.  

 

2. YÖNTEM 

Genel tarama modelinde betimsel bir çalışma olan araştırmanın evrenini Türk Müziği’nde 

kullanılan bileşik makamlar, örneklemini ise bileşik makamlardan nikriz makamı oluşturmaktadır. 

Konuyla ilgili kuramsal bilgiler doküman inceleme yoluyla toplanmıştır. Araştırmada öncelikle nikriz 

makamının geleneksel kullanımı ve makamsal özellikleri Arel-Ezgi-Uzdilek ses sistemine göre 

açıklanmış ve makamsal unsurlar doğrultusunda 12 eşit aralıklı tampereman sistemde oluşturulan 

nikriz makam dizisi ele alınmıştır. Sonraki adımda ise nikriz makam dizisinde kullanılabilecek akorlar 

makamda kullanılan çeşnilerde dikkate alınarak dizinin dereceleri üzerinde gösterilmiştir.  

 

3. BULGULAR 

Nikriz makamı dizisi iki çeşittir (Özkan; 413, 2010, Kaçar; 219, 2012). Birinci dizi; nikriz 

beşlisi ile buselik dörtlüsünün birleşmesinden oluşmaktadır. 

 

Şekil 1. Birinci Çeşit Nikriz Makamı Dizisi 

İkinci çeşit nikriz makamı dizisi; nikriz beşlisi ile rast dörtlüsünün birleşmesinden oluşmaktadır. 

 

Şekil 2. İkinci Çeşit Nikriz Makamı Dizisi 

 

Nikriz makamı iki farklı dizi içerisinde gösterilebildiği üzere akor dizilerinin oluşmasında da 

diziler iki farklı şekilde ele alınmıştır. 12 eşit aralıklı tampereman sistemdeki birinci çeşit nikriz 

makam dizisi aşağıdaki dizek üzerinde yerinden yazılarak gösterilmiştir.  

  

 

Şekil 3. 12 Eşit Aralıklı Tampereman Sistemde Birinci Çeşit Nikriz Makam Dizisi 
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3.1.  12 Eşit Aralıklı Tampereman Sistemde Birinci Çeşit Nikriz Makam Dizisinde Akor Dizisi: 

Üç Sesli Akorlar 

 

Şekil 4. 12 Eşit Aralıklı Tampereman Sistemde Birinci Çeşit Nikriz Makam Dizisinin Üç Sesli 

Akorlarla Gösterimi 

 

12 eşit aralıklı tampereman sistemde birinci çeşit nikriz makam dizisinin üç sesli akorlar 

kullanılarak oluşturan akor dizisinin birinci derecesinde Gm, ikinci derecesinde A, üçüncü derecesinde 

Bb, dördüncü derecesinde C#mb5, beşinci derecesinde Dm, altıncı derecesinde Emb5 ve yedinci 

derecesinde F# akorunun kullanılabileceği görülmektedir. Bu duruma ek olarak üçüncü derece 

üzerinde üçlü aralıklarla gösterilemeyen ancak aralıkların yüksekliği bakımından minör karakterli bir 

akor daha ortaya çıkmaktadır. Üçünce derece üzerindeki sib, do# ve fa sesleri, işitsel olarak her ne 

kadar Bbm akor seslerini oluşturuyor olsa da üçlü aralıklarla oluşturulamadığından dizek üzerinde 

gösterilememiştir. Ancak do# sesi, anarmoniği olan reb sesi olarak düşünüldüğünde sib-reb-fa sesleri 

ile oluşan Bbm akoru, akor dizisi içerisinde kullanılabilir.   

 

3.2.  12 Eşit Aralıklı Tampereman Sistemde Birinci Çeşit Nikriz Makam Dizisinde Akor Dizisi: 

Dört Sesli (7’li) Akorlar 

 

 

Şekil 5. 12 Eşit Aralıklı Tampereman Sistemde Birinci Çeşit Nikriz Makam Dizisinin Dört Sesli (7’li) 

Akorlarla Gösterimi 

 

12 eşit aralıklı tampereman sistemde birinci çeşit nikriz makam dizisinin dört sesli -yedili- 

akorlar kullanılarak oluşturan akor dizisinin birinci derecesinde Gm7, ikinci derecesinde A7, üçüncü 

derecesinde Bbmaj7, dördüncü derecesinde C#dim7, beşinci derecesinde DmMaj7, altıncı derecesinde 

Em7b5 ve yedinci derecesinde F#augMaj7 akorunun kullanılabileceği görülmektedir. Üçüncü derece 

üzerinde anarmonik ses değişikliği ile oluşan Bbm akoru ise yedilisiyle birlikte BbmMaj7 olarak 

kullanılabilir.  

 

1. 12 eşit aralıklı tampereman sistemdeki ikinci çeşit nikriz makam dizisi aşağıdaki dizek 

üzerinde yerinden yazılarak gösterilmiştir. 
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Şekil 6. 12 Eşit Aralıklı Tampereman Sistemde İkinci Çeşit Nikriz Makam Dizisi 

 

3.3.  12 Eşit Aralıklı Tampereman Sistemde İkinci Çeşit Nikriz Makam Dizisinde Akor Dizisi: 

Üç Sesli Akorlar 

 

Şekil 7. 12 Eşit Aralıklı Tampereman Sistemde İkinci Çeşit Nikriz Makam Dizisinin Üç Sesli 

Akorlarla Gösterimi 

 

12 eşit aralıklı tampereman sistemde ikinci çeşit nikriz makam dizisinin üç sesli akorlar 

kullanılarak oluşturan akor dizisinin birinci derecesinde Gm, ikinci derecesinde A, üçüncü derecesinde 

Bbaug, dördüncü derecesinde C#mb5, beşinci derecesinde D, altıncı derecesinde Emb5 ve yedinci 

derecesinde F#m akorunun kullanılabileceği görülmektedir. Bu duruma ek olarak yedinci derece 

üzerinde üçlü aralıklarla gösterilemeyen ancak aralıkların yüksekliği bakımından majör karakterli bir 

akor daha ortaya çıkmaktadır. Yedinci derece üzerindeki fa#, sib# ve do# sesleri, işitsel olarak her ne 

kadar Fa# akor seslerini oluşturuyor olsa da söz konusu akor üçlü aralıklarla oluşturulamadığından 

dizek üzerinde gösterilememiştir. Ancak sib sesi, anarmoniği olan do# sesi olarak düşünüldüğünde 

fa#-do#-la# sesleri ile oluşan Fa# akoru, akor dizisi içerisinde kullanılabilir.   

 

3.4.  12 Eşit Aralıklı Tampereman Sistemde İkinci Çeşit Nikriz Makam Dizisinde Akor Dizisi: 

Dört Sesli (7’li) Akorlar 

 

Şekil 8. 12 Eşit Aralıklı Tampereman Sistemde İkinci Çeşit Nikriz Makam Dizisinin Dört Sesli (7’li) 

Akorlarla Gösterimi 

 

12 eşit aralıklı tampereman sistemde ikinci çeşit nikriz makam dizisinin dört sesli -yedili- 

akorlar kullanılarak oluşturan akor dizisinin birinci derecesinde GmMaj7, ikinci derecesinde A7, 

üçüncü derecesinde Bbmaj7#5, dördüncü derecesinde C#dim7, beşinci derecesinde Dmaj7, altıncı 

derecesinde Em7b5 ve yedinci derecesinde F#m7 akorunun kullanılabileceği görülmektedir. Yedinci 

derece üzerinde anarmonik ses değişikliği ile oluşan Fa# akoru ise yedilisiyle birlikte F#7 olarak 

kullanılabilir.  
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3.5.  12 Eşit Aralıklı Tampereman Sistemde Nikriz Makam Dizisi Akor Dizisinin Çeşnilerle 

Kullanılması 

 

12 eşit aralıklı tampereman sistemde nikriz makam dizisindeki sol sesi üzerinde tampere rast 

beşlisi içerisinde rast çeşnisi, la sesi üzerinde tampere uşşak dörtlüsü içerisinde uşşak çeşnisi ve si sesi 

üzerinde ve tampere segâh beşlisi içerisinde segâh çeşnisi yapıldığı üzere çeşnilerin getirdiği 

değişikliklere paralel olarak akor dizisindeki ilgili derecelerin akorlarında da değişikliklerin yapılması 

gerekmektedir. Aşağıda nikriz makamı akor dizisindeki çeşnilerde kullanılması gereken üç sesli ve 

dört sesli akorlar, çeşnilerde kullanılan değiştirici işaretlere uygun olarak düzenlenerek dizek üzerinde 

gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 9. Nikriz Makamı Çeşnilerin Akor Dizisindeki Kullanımı 

 

Yukarıdaki dizekte görüldüğü üzere nikriz makamı akor dizisinde rast çeşnisinde 

kullanılabilecek akorlar G ile Gmaj7, uşşak çeşnisinde kullanılabilecek akorlar Am ile Am7 ve segah 

çeşnisinde kullanılabilecek akorlar Bm ve BmMaj7’dir.  

 

 

 

 

4. SONUÇ ve ÖNERİLER 

4.1.  Sonuç 

Makamsal müzik gerek seyir yapısı gerekse bünyesinde barındırdığı çeşnilerle her ne kadar 

melodik açıdan son derece zengin bir yapıda olsa da bu zenginliğin çokseslilik boyutuna da taşınması 

gerektiği düşüncesini destekleyen bu çalışma ile, teksesli olan nikriz makam dizisi, makamsal 

özellikleri çerçevesinde her iki türde de oluşturulan akor dizileri ile çoksesli olarak ele alınabileceğini 

ortaya koymuştur. Bu çalışmanın sonucunda 12 eşit aralıklı tampereman sistemde nikriz makam 

dizisindeki eserlerin makamı oluşturan unsurlara uygun olarak çokseslendirilmesinde kullanılabilecek 

bir akor dizisi ortaya çıkarılmıştır.  

Bu yaklaşımla 12 eşit aralıklı tampereman sistemdeki nikriz makamı akor dizisinde, makam 

dizisinin derecelerine uygun olarak oluşturulan üç sesli majör, minör, dim ve aug akorlar ve dört sesle 

(yedililerle) oluşturulan maj7, 7, min7, minMaj7, dim7, m7b5 ve augmaj7 akorlar kullanılabilecektir.  

Bu duruma ilaveten makam dizisinin her iki türünde kullanılan çeşnilere uygun olarak akorlar 

saptanarak melodik yapıdaki değişikliklerin armonik yapıda da yapılabilmesi sağlanmıştır.  

 

4.2.  Öneriler 
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Söz konusu akor dizileri makamın geleneksel yerinden yazıldığı gibi gösterilmiştir. Müziğin 

bestecilik, düzenleme, eğitimcilik ve performans boyutlarında gerek makam gerekse makamsal akor 

dizileri 12 eşit aralıklı tampereman sistem içerisinde her perde üzerine kurulabilir.  

Akor dizilerinde yer alan üç sesli akor türlerinde majör, minör, aug ve dim akorları, dört sesli 

akor türlerinde maj7, 7, min7, minMaj7, dim7, m7b5 ve augmaj7 kullanılmıştır. Buradan hareketle 

akor dizilerinde 9’lu, 11’li ve 13’lü akorlar ve değişimleri kullanılarak makam dizisinin armonik 

yapısı geliştirilebilir.  

Bu çalışma Nikriz makam dizisinde kullanılabilecek akor dizilerini ele almıştır. Akor dizilerinin 

oluşmasında kullanılan bu yaklaşım farklı makamların akor dizilerinin oluşturulmasında da 

kullanılabilir.  
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Akorlar, çoksesli müziğin en temel unsurlarından birisidir. Herhangi teksesli tonal yapıdaki bir 

melodinin çokseslendirilmesinde ise şüphesiz eserin melodik kurgusu dikkate alınır. Dolayısıyla 

melodi, içerisinde bulunduğu melodik yapıya uygun olarak çokseslendirilir. Ancak tonal melodinin 

çokseslendirilmesi aşamasında melodik ve armonik yapı arasındaki ilişkinin uyumluluğu dikkate 

alınırken tonaliteye uygun derecelerin seçilmesi kimi zaman çokseslendirmede tekdüzeliğe neden 

olabilmektedir. Teksesli tonal melodilerin çokseslendirilmesinde ortaya çıkan bu monoton gidişat 

çeşitli akor ilerlemeleri kullanılarak değiştirilebilmektedir. Akorların birtakım kurallar dahilinde sıralı 

olarak sistematik bir biçimde ilerlemesi olarak tanımlanabilen bu armonik yaklaşım, teksesli tonal bir 

melodinin farklı şekillerde çokseslendirilmesine ve eserdeki armonik yapının zenginleşmesine olanak 

sağlamaktadır. Majör tonalitelerde kullanılan akor ilerlemeleri ile minör tonalitelerde kullanılan 

ilerlemeler akor dizilerinin oluşması bağlamında birbirlerinden ayrılmaktadır. Bu çalışma kapsamında 

ise II-V-I akor ilerlemesinin majör tonalitelerdeki kullanım durumlarının ortaya konulması 

amaçlanmıştır. Bu amaç kapsamında çalışma, teksesli majör tonalitedeki eserlerin farklı tekniklerde 

çokseslendirilmesine katkıda bulunması açısından önem taşımaktadır. Genel tarama modeline betimsel 

bir araştırma olan çalışmanın evrenini akor ilerlemeleri, örneklemini ise II-V-I akor ilerlemesi 

oluşturmaktadır. Araştırmada veriler; kuramsal çerçevenin oluşturulması ile ilgili teorik bilgilerin elde 

edilmesinde ve araştırma kapsamında kullanılan eserin belirlenmesinde doküman inceleme yoluyla 

toplanmıştır. II-V-I akor ilerlemesinin majör tonalitedeki kullanım durumunu ortaya çıkarmak için 

majör tonalitede uygun bir eser seçilmiş ve birinci aşamada bu eserin armonik yapısı çözümlenerek 

temel dereceleri tespit edilmiştir. İkinci aşamada ise eserin melodik ve armonik yapısı arasındaki ilişki 

göz önünde bulundurularak temel derecelerin ışığında II-V-I akor ilerlemesinin kullanım durumları 

ortaya konulmuştur. Araştırmanın sonucunda II-V-I akor ilerlemesi ile çokseslendirilen majör 

tonalitedeki eserlerin armonik yapısının, melodi-akor ilişkisi değişkenlerine göre farklı şekillerde 

kullanılabileceği ortaya çıkmıştır. Araştırma kapsamında majör tonalitede ele alınan II-V-I akor 

ilerlemesinde kullanılan tekniklerin üniversitelerin müzik/müzik eğitimi ile ilgili eğitim veren lisans 

programlarındaki armoni ve eşlik derslerinde kullanılması önerilmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Akor İlerlemesi, Akor Yürüyüşü, Tonalite, Armoni, Eşlik 

Chords are one of the most basic elements of polyphonic music. In the polyphony of any monophonic 

tonal melody, the melodic setup of the work is undoubtedly taken into account. Therefore, melody is 

polyphonic in accordance with its melodic structure. However, while the compatibility of the 

relationship between the melodic and harmonic structure is taken into account in the polyphonic stage 

of the tonal melody, the selection of the appropriate grades for the tonality can sometimes cause 

uniformity in the polyphony. This monotonous course, which occurs in the polyphony of monophonic 

tonal melodies, can be changed by using various chord progressions. This harmonic approach, which 

can be defined as the sequential and systematic progression of chords within certain rules, enables a 

monophonic tonal melody to be polyphonic in different ways and to enrich the harmonic structure in 

the piece. This harmonic approach, which can be defined as the sequential and systematic progression 

of chords within certain rules, enables tonal melody to be polyphonic in different ways and to enrich 

the harmonic structure in the piece. The chord progressions used in major tonalities and the 

progressions used in minor tonalities differ from each other in terms of the formation of chord scales. 
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Within the scope of this study, it is aimed to reveal the use cases of II-V-I chord progression in major 

tonalities. Within the scope of this purpose, the study is important in terms of contributing to the 

polyphony of works in monophonic major tonality in different techniques. The universe of the study, 

which is a descriptive research on the general scanning model, consists of chord progressions, and the 

sample consists of II-V-I chord progressions. In the research, data were collected through document 

analysis to obtain theoretical information about the formation of the theoretical framework and to 

determine the work used within the scope of the research. In order to reveal the use of II-V-I chord 

progression in major tonality, a suitable piece in major tonality was selected and in the first stage, the 

harmonic structure of this piece was analyzed and its basic degrees were determined. In the second 

stage, considering the relationship between the melodic and harmonic structure of the piece, the usage 

cases of the II-V-I chord progression were revealed in the light of the basic degrees. As a result of the 

research, it was revealed that the harmonic structure of works in major tonality polyphonic with II-V-I 

chord progression can be used in different ways according to the melody-chord relationship variables. 

Within the scope of this research, it is suggested that the techniques used in II-V-I chord progression, 

which is discussed in major tonality, should be used in harmony and accompaniment courses in 

undergraduate programs that provide education on music / music education. 

Keywords: Chord Progressıon, Major Tonality, Harmony, Accompaniment.  

 

1. GİRİŞ 

Akorlar, çoksesli müziğin en temel unsurlarından birisidir. Herhangi teksesli tonal yapıdaki bir 

melodinin çokseslendirilmesinde ise şüphesiz eserin melodik kurgusu dikkate alınır. Dolayısıyla 

melodi, içerisinde bulunduğu melodik yapıya uygun olarak çokseslendirilir.. Ancak tonal melodinin 

çokseslendirilmesi aşamasında melodik ve armonik yapı arasındaki ilişkinin uyumluluğu dikkate 

alınırken tonaliteye uygun derecelerin seçilmesi kimi zaman çokseslendirmede tekdüzeliğe neden 

olabilmektedir.  

“Müzik öğretmeni ve müzik öğretmeni adayları herhangi bir okul şarkısına ya da karşılaştıkları 

bir ezgiye eşlik yapma konusunda güçlük çekmektedirler. Bunun yanı sıra eşlik fikirleri geliştirilirken 

geleneksel armoni yaklaşımlarının dışında caz müziği gibi popüler müzik armonisi yaklaşımları yeterli 

derecede bilinmemekte ve uygulanamamaktadır. Bu nedenle eşlik yapılırken oluşturulan armonik ve 

ritmik oluşumlar daha dar kalıplara uygulanmaya çalışıldığı için daha güncel ve modern müzik 

fikirleri ortaya çıkarılamamaktadır” (32, 2020, Dayançlıer) 

Söz konusu görüşe paralel olarak teksesli tonal melodilerin çokseslendirilmesinde ortaya çıkan 

bu monoton gidişat çeşitli akor ilerlemeleri kullanılarak değiştirilebilmektedir. Akorların birtakım 

kurallar dahilinde sıralı olarak sistematik bir biçimde ilerlemesi olarak tanımlanabilen bu armonik 

yaklaşım, teksesli tonal bir melodinin farklı şekillerde çokseslendirilmesine ve eserdeki armonik 

yapının zenginleşmesine olanak sağlamaktadır. Majör tonalitelerde kullanılan akor ilerlemeleri ile 

minör tonalitelerde kullanılan ilerlemeler akor dizilerinin oluşması bağlamında ise birbirlerinden 

ayrılmaktadır.  

Bu çalışma kapsamında ise II-V-I akor ilerlemesinin majör tonalitelerdeki kullanım 

durumlarının ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu amaç kapsamında çalışma, teksesli majör 

tonalitedeki eserlerin farklı tekniklerde çokseslendirilmesine katkıda bulunması açısından önem 

taşımaktadır. Araştırma, II-V-I akor ilerlemesinin majör tonalitede kullanımına yönelik örnek olarak 

seçilen söz ve müziği E. Çaplı’ya ait Ali Babanın Çiftliği isimli okul şarkısı ile sınırlandırılmıştır.   

 

2. YÖNTEM 

Genel tarama modeline betimsel bir araştırma olan çalışmanın evrenini akor ilerlemeleri, 

örneklemini ise II-V-I akor ilerlemesi oluşturmaktadır. Araştırmada veriler, kuramsal çerçevenin 

oluşturulması ile ilgili teorik bilgilerin elde edilmesi ve araştırma kapsamında kullanılan eserin 

belirlenmesinde doküman inceleme yoluyla toplanmıştır. II-V-I akor ilerlemesinin majör tonalitedeki 

kullanım durumunu ortaya çıkarmak için majör tonalitede uygun bir eser seçilmiş ve birinci aşamada 
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bu eserin armonik yapısı çözümlenerek temel dereceleri tespit edilmiştir. İkinci aşamada ise eserin 

melodik ve armonik yapısı arasındaki ilişki göz önünde bulundurularak temel derecelerin ışığında II-

V-I akor ilerlemesinin kullanım durumları ortaya konulmuştur.  

Teksesli yapı içerisindeki majör tonalitedeki eserlerde II-V-I akor ilerlemesinin 

kullanılmasından önce; eserin melodik yapısı çerçevesince majör tonalite içerisinde armonik yapısı 

çözümlenmiştir. Eserde kullanılacak II-V-I akor ilerleyişinin melodik yapıyla uyumlu olması 

açısından eser öncelikle majör tondaki akor dizisinin temel dereceleri (I, IV, V) ile çözümlenmiş, 

armonik yapıda tekdüzeliğe sebep olunmaması için temel derecelerin yanı sıra eser yan derecelerle de 

çözümlenmiş ve çözümlemeler melodik yapıdaki ortak akor seslerine uygun olarak yapılmıştır.  

II-V-I akor ilerleyişinin eser içerisinde sistematik olarak kullanılması aşamasında; majör tonalite 

içerisindeki temel derecelere öncelik verilmesi üzere, ilerleyişler melodik yapıdaki akor seslerine 

paralel olarak yerleştirilmiş, bu duruma istinaden yan derecelerde kullanılacak II-V-I akor 

ilerleyişlerinde de melodi ve akorlardaki ortak sesler gözetilmiştir.  

Son aşamda ise gerek temel gerekse yan derecelerde yapılan II-V-I akor ilerleyişinde V yerine, 

V’in eksik beşli/artık dörtlü aralığı uzağındaki ikame akor (tritone substitution) olarak V’in yerine bII 

akoru kullanılmıştır.  

 

3. BULGULAR 

3.1.  Şarkının Armonik Yapısının Çözümlenmesi 

II-V-I akor ilerlemesinin majör tonalitelerdeki kullanımın tespit edilmesine yönelik araştırma 

için seçilen Ali Babanın Çiftliği adlı okul şarkısı, melodik yapısına uygun olarak klasik (geleneksel) 

armonide kullanılan temel ve yan derecelere sadık kalınarak çözümlenmiştir. Akorların 

belirlenmesinde şarkının melodik yapısına paralel olarak melodi ve akorlardaki ortak seslerin 

uygunluğuna dikkat edilmiştir. Bu bilgiler ışığında şarkının temel dereceler ile oluşturulan armonik 

yapısı şifre sesler kullanılarak aşağıda gösterilmiştir.    

 

 

Şekil 1. Temel derecelerin akorlarla gösterimi 

 

Yukarıdaki şekil incelendiğinde, şarkı genel yapısı itibarı ile fa majör tonalitesinde ve dört 

dörtlük ölçü sayısı içerisinde yazıldığı görülmektedir. Şarkının birinci ölçüsü fa ve la akor seslerini 

içerdiği üzere (eksik ölçü ile do-fa-la) tonun temel derecesi olan fa majör (F), ikinci ölçüsünde akor 

seslerine uygun olarak do majör (C) ve üçüncü ölçüsünün son dörtlüğündeki sib sesi ile C majör 7 

(C7) akoru kullanılmıştır. Şarkının dördüncü ve beşinci ölçüsü fa-la-do sesleri içerdiğinden fa majör 

(F), altıncı ölçüsünde sib-re sesleri ile sib majör (Bb) ve yedinci ölçüde sib-sol-do sesleri olduğu üzere 

C majör akoru (C7) kullanılmıştır. Şarkının son ölçüsünde ise fa-la sesleri ile tonalite akoru olan fa 

majör (F) akoru kullanılmıştır.    

Bu armonik çözümleye ek olarak şarkının dördüncü ölçüsünde fa majör (F) yerine toniğin 

paraleli olarak re minör (Dm) ve altıncı ölçüsünde sib majör (Bb) yerine subdominantın paraleli olarak 

sol minör (Gm) akoru yan derece olarak kullanılabilir. Şarkının son ölçüsünün ikinci dörtlüğündeki sol 

sesinde ise do majör (C) akoru kullanılabilir. Ortaya çıkan bu durumla birlikte şarkının yan derecelerle 

oluşturulan armonik yapısı aşağıdaki şifre seslerle yeniden gösterilmiştir.  
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Şekil 2.Yan derecelerin akorlarla gösterimi 

 

3.2.  II-V-I Akor İlerlemesinin Majör Tonalitede Temel Derecelerle Kullanılması 

Şarkının armonik yapısı çerçevesinde temel derecelere uygun olarak ilk II-V-I akor ilerlemesi; 

birinci ölçünün üçüncü ve dördüncü dörtlüğündeki fa-la sesleri ile Dm (II), ikinci ölçüdeki sol-fa 

sesleri ile G7 (V) ve aynı ölçünün üçüncü ve dördüncü dörtlüğündeki sol sesi ile C majör (I) akoru 

kullanılarak yapılabilir. İkinci ilerleme; üçüncü ölçünün ilk iki dörtlüğündeki sol sesi ile Gm (II), aynı 

ölçünün üçüncü dörtlüğündeki sol ve sib sesi ile C7 (V) ve dördüncü ölçüdeki la-fa sesleri ile F (I) 

akoru kullanılarak yapılabilir. Üçüncü ilerleme; beşinci ölçünün ilk dörtlüğündeki do sesi ile Cm (II), 

aynı ölçünün üçüncü dörtlüğündeki do sesi ile F (V) ve altıncı ölçüdeki sib sesi ile Bb (I) akoru 

kullanılarak yapılabilir. Dördüncü ilerleme; yedinci ölçünün ilk iki dörtlüğündeki sib-sol sesleri ile 

Gm (II), aynı ölçünün üçüncü ve dördüncü dörtlüğündeki sol-do sesleri ile C (V) ve son ölçünün ilk 

dörtlüğündeki la sesi ile F (I) akoru kullanılarak yapılabilir. Temel derecelerle yapılan beşinci 

ilerleme; son ölçünün ikinci dörtlüğündeki sol sesi gerek Gm (II) gerek C (V) akorunun ortak sesleri 

olduğu üzere ardından gelen ve ölçünün son notası olan fa sesi ile F (I) akoru kullanılarak yapılabilir. 

Temel dereceler kullanılarak yapılan II-V-I akor ilerlemesi aşağıda gösterilmiştir.    

 

Şekil 3. Temel derecelerle yapılan II-V-I akor ilerlemesi 

 

3.3.  II-V-I Akor İlerlemesinin Majör Tonalitede Yan Derecelerle Kullanılması 

Şarkının armonik yapısı çerçevesinde temel derecelerin yanı sıra yan derecelerde de II-V-I akor 

ilerlemesi kullanılabilir. Yan derecelerdeki ilk akor ilerlemesi; üçüncü ölçünün ilk iki dörtlüğündeki 

sol sesi ile Emb5 (II), aynı ölçünün üçüncü dörtlüğündeki sol sesinde A7 (V) ve dördüncü ölçüdeki la-

fa sesleri ile Dm (I) akoru kullanılarak yapılabilir. İkinci akor ilerlemesi; beşinci ölçünün ilk 

dörtlüğündeki do sesi ile Amb5 (II), aynı ölçünün dördüncü dörtlüğündeki do sesi ile D7 (V) ve altıncı 

ölçüdeki re-sib sesleri ile Gm (I) akoru kullanılarak yapılabilir. Şarkının son ölçüsünde ise ortak 

kullanılabilen bir akor aracılığıyla birbirini takip eden iki tane II-V-I ilerlemesi yapılmıştır. Son 

ölçüdeki la sesi Amb5 (II) ve D (V) akorunun ortak sesi olduğu üzere ardından gelen sib sesi ile Gm 

(I) kullanılmış, aynı sol sesi üzerinde Gm akoru bu kez II, C ise V olarak kullanılmıştır. Ölçünün 

devamında gelen la sesi ile F (I) akoru kullanılarak II-V-I akor ilerlemesi yapılmıştır.  
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Şekil 4. Yan derecelerle yapılan II-V-I akor ilerlemesi 

 

3.4.  II-V-I Akor İlerlemesinde Triton İkame (Tritone Substitution) Akorunun Kullanılması 

II-V-I akor ilerlemesi kendi içerisinde değişime uğrayabildiği üzere V yerine V’in eksik 

beşli/artık dörtlü aralığı uzağındaki ikame akor (tritone substitution) kullanılabilir. Bu akor aynı 

zamanda II’nin yarım ses pestleşmiş majör 7’li akorudur. Şarkı içerisinde ise temel derecelerde 

yapılan ilk triton ikamesi ilerlemesi; birinci ölçünün üçüncü ve dördüncü dörtlüğündeki fa-la sesleri ile 

Dm (II), ikinci ölçüdeki fa sesi ile Db7 (SubV7) ve aynı ölçüdeki ikilik sol sesi ile C majör (I) akoru 

kullanılarak yapılabilir. Bir diğer triton ikamesi ilerlemesi; üçüncü ölçüdeki sol sesi ile  Gm (II), aynı 

ölçünün sib sesi ile  Gb7 (SubV7), dördünü ölçüdeki la-fa sesi ile F (I) akoru kullanılarak yapılabilir. 

     

Şekil 5. Temel derecelerde yapılan tritone substitution 

 

Şarkı içerisinde temel derecelerde yapılan triton ikamesi ilerlemesi yapılabileceği gibi yan 

derecelerde de triton ikamesi yapılabilir. Bu duruma örnek olarak yan derecelerle yapılabilecek ilk 

triton ikamesi; üçüncü ölçünün ilk iki dörtlüğündeki sol sesi ile Em7b5 (II), aynı ölçünün üçüncü 

dörtlüğündeki sol sesi ve sib sesi ile Eb7 (SubV7) ve dördünü ölçüdeki la-fa sesi ile Dm (I) akoru 

kullanılarak yapılabilir. Diğer bir triton ikamesi ilerlemesi; beşinci ölçünün ilk do sesi ile Am7b5 (II), 

aynı ölçünün üçüncü dörtlüğündeki do sesi ile Ab7 (SubV7) ve altıncı ölçüdeki re-sib sesi ile Gm (I) 

akoru kullanılarak yapılabilir.  

 

Şekil 6. Yan derecelerde yapılan tritone substitution 

 

4. SONUÇ ve ÖNERİLER 
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4.1.  Sonuç 

1- Majör tonalitedeki eserlerde yer ve zaman unsurları da dikkate alındığında II.V-I akor 

yürüyüşünün melodik yapıda yapılan çeşitli analizlerle temel dereceler, yan dereceler ve ikame 

akorlar (triton substitution) kullanılarak birden çok yaklaşımla yapılabileceği, 

2- Majör tonalitedeki eserlerde temel derecelerde yapılacak akor ilerlemelerinde eserin tonalitesine 

uygun olarak II akorunun minör akoru olarak, yan derecelerde ise mb5 akor olarak kullanılması 

gerektiği 

3- Majör tonalitelerde dördüncü dereceye yapılacak akor ilerlemelerinde geçilecek derecenin 

tonalitesine uygun olarak II akorunun minör olarak kullanılabileceği,  

4- Majör tonalitedeki eserin melodik yapısı çerçevesince gerek temel gerekse yan derecelerde akor 

ilerlemelerinin uygulanmasında 7’li akorlardan yararlanılması gerektiği,  

5- Majör tonalitedeki eserin melodik yapısına uygun olarak temel derecede I. ve V., yan derecelerde 

ise II. ve VI. derecelere yapılan ilerlemelerde ikame akor (tritone substitution) olarak V’in yerine 

bII akorunun kullanılabileceği  

6- Eser içerisindeki II-V-I akor ilerlemesinin birden fazla ölçü içerisinde yapılabileceği gibi aynı 

ölçüde ve uzayan nota süreleri içerisinde de yapılabileceği ve 

7- II-V-I akor ilerlemesinde I. derecenin ortak “köprü” akor görevinde yer almasıyla ilerleyişin 

tekrarlı biçimde kullanılabileceği sonucuna varılmıştır 

 

4.2.  Öneriler 

1- Çalışmada örneklendirilen II-V-I akor ilerlemesi içerisinde majör, minör, b5, ve 7’li akorlar 

kullanılmıştır. Söz konusu akorlara ilaveten armonik yapının zenginleştirilmesi için 9, 11 ve 13’lü 

akorlar kullanılabilir. 

2- II-V-I akor ilerlemeleri, araştırma için örnek olarak seçilen eserin melodik yapısına uygun olarak 

belirli dereceler üzerinde kullanılmıştır. Melodik ve armonik yapı bakımından farklı dereceler 

üzerinde kullanılabilecek örnek eserler üzerinde II-V-I akor ilerlemesi yapılabilir.  

3- II-V-I akor ilerlemesinden farklı olarak çeşitli dereceleri kapsayan akor ilerlemeleri ile çalışmalar 

yapılabilir.  

4- Majör tonalitedeki eserde ele alınan II-V-I akor ilerlemesinde kullanılan teknikler üniversitelerin 

müzik/müzik eğitimi ile ilgili eğitim veren lisans programlarındaki armoni ve eşlik derslerinde 

kullanılabilir. 
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Akorların birtakım kurallar dahilinde sıralı olarak sistematik bir biçimde ilerlemesi olarak 

tanımlanabilen akor ilerlemesi, eserlerin armonik yapılarının çeşitlendirilmesinde önemli bir rol oynar.  

Geleneksel armoniden caz armonisine değin tonal yapıdaki çoksesli eserlerde kullanılan akor 

ilerlemeleri birçok farklı şekilde ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla majör ve minör tonalitelerde 

kullanılan akor ilerlemeleri, örüldükleri akor dizileri bağlamında birbirlerinden ayrılmaktadır. Majör 

dizideki seslere bağlı olarak her bir derece üzerine kurulan akorların oluşturduğu majör akor dizisi ile 

minör dizideki seslere bağlı olarak oluşan akor dizisinde kullanılan ilerlemeler akor çeşitliği 

bakımından farklılık gösterir. Bu çalışma kapsamında ise II-V-I akor ilerlemesinin minör 

tonalitelerdeki kullanım durumlarının ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu amaç kapsamında çalışma, 

teksesli minör tonalitedeki eserlerin farklı tekniklerde çokseslendirilmesine katkıda bulunması 

açısından önem taşımaktadır. Genel tarama modeline betimsel bir araştırma olan çalışmanın evrenini 

akor ilerlemeleri, örneklemini ise II-V-I akor ilerlemesi oluşturmaktadır. Araştırmada veriler, kuramsal 

çerçevenin oluşturulması ile ilgili teorik bilgilerin elde edilmesi ve araştırma kapsamında kullanılan 

eserin belirlenmesinde doküman inceleme yoluyla toplanmıştır. II-V-I akor ilerlemesinin minör 

tonalitedeki kullanım durumunu ortaya çıkarmak için minör tonalitede bestelenmiş uygun bir eser 

seçilmiş ve birinci aşamada bu eserin armonik yapısı çözümlenerek temel dereceleri tespit edilmiştir. 

İkinci aşamada ise eserin melodik ve armonik yapısı arasındaki ilişki göz önünde bulundurularak 

temel derecelerin ışığında II-V-I akor ilerlemesinin kullanım durumları ortaya konulmuştur. 

Araştırmanın sonucunda II-V-I akor ilerlemesi ile çokseslendirilen minör tonalitedeki eserlerin 

armonik yapısının, melodi-akor ilişkisi değişkenlerine göre farklı şekillerde kullanılabileceği ortaya 

çıkmıştır. Araştırma kapsamında minör tonalitede ele alınan II-V-I akor ilerlemesinde kullanılan 

tekniklerin üniversitelerin müzik/müzik eğitimi ile ilgili eğitim veren lisans programlarındaki armoni 

ve eşlik derslerinde kullanılabilir. 

Anahtar Kelimeler: Akor İlerlemesi, Akor Yürüyüşü, Minör Tonalite, Armoni, Eşlik. 

 

Chord progression, which can be defined as the sequential and systematic progression of chords within 

a set of rules, plays an important role in diversifying the harmonic structures of works. Chord 

progressions used in polyphonic works in tonal structure, from traditional harmony to jazz harmony, 

appear in many different ways. Therefore, the chord progressions used in major and minor tonalities 

differ from each other in the context of the chord sequences in which they are knitted. Depending on 

the sounds in the major scale, the major chord series formed by the chords built on each degree and the 

progressions used in the chord scale formed depending on the sounds in the minor scale differ in terms 

of chord diversity. Within the scope of this study, it is aimed to reveal the use cases of II-V-I chord 

progression in minor tonalities. Within the scope of this purpose, the study is important in terms of 

contributing to the polyphony of works in monophonic minor tonality in different techniques. The 

universe of the study, which is a descriptive research on the general scanning model, consists of chord 

progressions, and the sample consists of II-V-I chord progressions. In the research, data were collected 

through document analysis to obtain theoretical information about the formation of the theoretical 

framework and to determine the work used within the scope of the research. In order to reveal the use 

of II-V-I chord progression in minor tonality, a suitable piece in minor tonality was selected and in the 

first stage, the harmonic structure of this piece was analyzed and its basic degrees were determined. In 



6th INTERNATIONAL EDUCATION AND INNOVATIVE SCIENCES CONGRESS 

(November 24-25, 2022 / Burdur Mehmet Akif Ersoy University 

1778 
 

the second stage, considering the relationship between the melodic and harmonic structure of the 

piece, the usage cases of the II-V-I chord progression were revealed in the light of the basic degrees. 

As a result of the research, it was revealed that the harmonic structure of works in minor tonality 

polyphonic with II-V-I chord progression can be used in different ways according to the melody-chord 

relationship variables. Within the scope of this research, The techniques used in II-V-I chord 

progression, which are discussed in minor tonality within the scope of the research, can be used in 

harmony and accompaniment courses in undergraduate programs providing education on music/music 

education. 

Keywords: Chord Progressıon, Minor Tonality, Harmony, Accompaniment.  

 

1. GİRİŞ 

Akorların birtakım kurallar dahilinde sıralı olarak sistematik bir biçimde ilerlemesi olarak 

tanımlanabilen akor ilerlemesi, eserlerin armonik yapılarının çeşitlendirilmesinde önemli bir rol oynar.  

Geleneksel armoniden caz armonisine değin tonal yapıdaki çoksesli eserlerde kullanılan akor 

ilerlemeleri birçok farklı şekilde ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla majör ve minör tonalitelerde 

kullanılan akor ilerlemeleri, örüldükleri akor dizileri bağlamında birbirlerinden ayrılmaktadır.  

Akor ilerlemeleri melodik ve armonik yapıyı müzikal anlamda birbirlerine bağlantı görevi gören 

kavramdır. Akor ilerlemesi terimi, melodi ve armoni boyunca belirli bir düzende çalınan akorların art 

arda gelmesi anlamına gelmektedir (Scott, 2009). Majör dizideki seslere bağlı olarak her bir derece 

üzerine kurulan akorların oluşturduğu majör akor dizisi ile minör dizideki seslere bağlı olarak oluşan 

akor dizisinde kullanılan ilerlemeler akor çeşitliği bakımından farklılık gösterir. 

“Caz armonisi içerisinde incelenebilir olan akor yürüyüşleri caz stilleriyle birlikte kendi 

gelişimini ve dönüşümünü yaşamaktadır. Erken dönemde akor yürüyüşleri; polka, vals, dans süitleri, 

Protestan ilahileri ve marşlardan alınmış; doğaçlama, bu akor yürüyüşleri üzerine yapılmıştır. Söz 

konusu popüler şarkıların akor yürüyüşlerinin yeni yöntemlerle zenginleştiği stil, modern cazın 

başlangıcı olarak kabul edilen ve Dizzy Gillesipe ve Charlie Parker’ın önderliğinde gelişen bebop 

stilidir. Bebop’ta genişletilen akor yürüyüşleri doğaçlama için daha zengin bir zemin sunmaktadır ve 

hem bebop hem de bebop öncesi stillerde akor yürüyüşleri, fonksiyonel armoninin ilkelerini takip 

etmektedir” (Küçükarslan, 128, 129, 2013). 

Bu çalışma kapsamında ise II-V-I akor ilerlemesinin minör tonalitelerdeki kullanım 

durumlarının ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu amaç kapsamında çalışma, teksesli minör 

tonalitedeki eserlerin farklı tekniklerde çokseslendirilmesine katkıda bulunması açısından önem 

taşımaktadır. Araştırma, II-V-I akor ilerlemesinin minör tonalitede kullanımına yönelik örnek olarak 

seçilen, sözü Hamdi Tuncer ve müziği Salih Aydoğan’a ait Geldi İlkbahar isimli okul şarkısı ile 

sınırlandırılmıştır.   

 

2. YÖNTEM 

Genel tarama modeline betimsel bir araştırma olan çalışmanın evrenini akor ilerlemeleri, 

örneklemini ise II-V-I akor ilerlemesi oluşturmaktadır. Araştırmada veriler, kuramsal çerçevenin 

oluşturulması ile ilgili teorik bilgilerin elde edilmesi ve araştırma kapsamında kullanılan eserin 

belirlenmesinde doküman inceleme yoluyla toplanmıştır. II-V-I akor ilerlemesinin minör tonalitedeki 

kullanım durumunu ortaya çıkarmak için minör tonalitede uygun bir eser seçilmiş ve birinci aşamada 

bu eserin armonik yapısı çözümlenerek temel dereceleri tespit edilmiştir. İkinci aşamada ise eserin 

melodik ve armonik yapısı arasındaki ilişki göz önünde bulundurularak temel derecelerin ışığında II-

V-I akor ilerlemesinin kullanım durumları ortaya konulmuştur.  

Teksesli yapı içerisindeki minör tonalitedeki eserlerde II-V-I akor ilerlemesinin 

kullanılmasından önce; eserin melodik yapısı çerçevesince minör tonalite içerisinde armonik yapısı 

çözümlenmiştir. Eserde kullanılacak II-V-I akor ilerleyişinin melodik yapıyla uyumlu olması 

açısından eser öncelikle minör tondaki akor dizisinin temel dereceleri (I, IV, V) ile çözümlenmiş, 
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armonik yapıda tekdüzeliğe sebep olunmaması için temel derecelerin yanı sıra eser yan derecelerle de 

çözümlenmiş ve çözümlemeler melodik yapıdaki ortak akor seslerine uygun olarak yapılmıştır.  

II-V-I akor ilerleyişinin eser içerisinde sistematik olarak kullanılması aşamasında; minör 

tonalite içerisindeki temel derecelere öncelik verilmesi üzere, ilerleyişler melodik yapıdaki akor 

seslerine paralel olarak yerleştirilmiş, bu duruma istinaden yan derecelerde kullanılacak II-V-I akor 

ilerleyişlerinde de melodi ve akorlardaki ortak sesler gözetilmiştir.  

Son aşamada ise gerek temel gerekse yan derecelerde yapılan II-V-I akor ilerleyişinde V yerine, 

V’in eksik beşli/artık dörtlü aralığı uzağındaki ikame akor (tritone substitution) olarak V’in yerine bII 

akoru kullanılmıştır.  

 

3. BULGULAR 

3.1. Şarkının Armonik Yapısının Çözümlenmesi 

II-V-I akor ilerlemesinin minör tonalitelerdeki kullanımın tespit edilmesine yönelik araştırma 

için seçilen Geldi İlkbahar adlı okul şarkısı, melodik yapısına uygun olarak klasik (geleneksel) 

armonide kullanılan temel ve yan derecelere sadık kalınarak çözümlenmiştir. Akorların 

belirlenmesinde şarkının melodik yapısına paralel olarak melodi ve akorlardaki ortak seslerin 

uygunluğuna dikkat edilmiştir. Bu bilgiler ışığında temel dereceler ile oluşturulan şarkının armonik 

yapısı şifre sesler kullanılarak aşağıda gösterilmiştir.    

 

Şekil 1. Temel derecelerin akorlarla gösterimi 

 

Yukarıdaki şekil incelendiğinde, şarkının genel yapısı itibarı ile re minör tonalitesinde ve iki 

dörtlük ölçü sayısı içerisinde yazıldığı görülmektedir. Şarkının birinci ölçüsündeki la sesi ile re minör 

(Dm) ve sib sesi ile sol minör (Gm) akoru, ikinci ölçüsündeki la ses ile tekrar re minör (Dm) akoru 

kullanılmıştır. Şarkının üçüncü ölçüsündeki sol sesi ile sol minör (Gm) la sesi ile re minör (Dm) akoru, 

dördüncü ölçüsündeki sol sesi ile sol minör (Gm) akoru kullanılmıştır. Beşinci ölçüdeki fa ses ile re 

minör (Dm) ve sol sesi ile sol minör (Gm) akoru, altıncı ölçüdeki fa sesi ile re minör (Dm) akoru 

kullanılmıştır. Yedinci ölçüdeki mi sesi ile la majör (A), sekizinci ölçüdeki re sesi ile re minör (Dm) 

akoru kullanılmıştır. Şarkının dokuz, on ve on birinci ölçüsünde akor seslerine uygun olarak re minör 

(Dm), on iki, on üç, on dört ve on beşinci ölçüsünde la majör (A) ve on altıncı ölçüsünde re minör 

(Dm) akoru kullanılmıştır.  

Temel derecelerin yanı sıra şarkının ikinci ölçüsünde re minör (Dm) yerine toniğin karşıtı olarak 

fa majör (F), dördüncü ölçüsünde sol minör (Gm) yerine akor sesinden dolayı do majör (C) akoru 
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kullanılabilir. Yine, şarkının altıncı ölçüsünde re minör (Dm) yerine toniğin karşıtı olarak fa majör (F), 

yedinci ölçünün ilk dörtlüğü ile on ikinci ölçüdeki la majör (A) yerine akor sesine uygun olarak do 

majör (C) ve yedinci ölçünün ikinci dörtlüğündeki fa sesinde ise fa majör (F) akoru yan derece olarak 

kullanılabilir. Ortaya çıkan bu durumla birlikte şarkının armonik yapısı, aşağıdaki şifre seslerle 

yeniden gösterilmiştir.  

 

 

Şekil 2.Yan derecelerin akorlarla gösterimi 

 

3.2.  II-V-I Akor İlerlemesinin Minör Tonalitede Temel Derecelerle Kullanılması 

Şarkının armonik yapısı çerçevesinde temel derecelere uygun olarak ilk II-V-I akor ilerlemesi; 

üçüncü ölçünün ilk dörtlüğündeki akorun yedilisi olan sol sesi ile Am7b5 (II7), aynı ölçünün ikinci 

dörtlüğündeki la sesi ile D majör (V) ve dördüncü ölçüdeki sol sesi ile Gm (I) akoru kullanılarak 

yapılabilir. İkinci ilerleme; beşinci ölçünün ilk sekizlik sol sesinde Emb5 (II), ikinci sekizliğindeki sol 

sesi ile A majör yedili (V7) ve altıncı ölçüdeki fa ses ile Dm (I) akoru kullanılarak yapılabilir. Üçüncü 

ilerleme; yedinci ölçünün ilk dörtlüğündeki mi sesi ile Emb5 (II), aynı ölçünün ikinci dörtlüğündeki 

mi sesi ile A majör (V) ve sekizinci ölçüdeki re sesi ile Dm (I) akoru kullanılarak yapılabilir. 

Dördüncü ilerleme; on birinci ölçüdeki akorun eksik beşlisi olan fa sesi ile Bmb5 (II), on ikinci 

ölçüdeki mi sesi üzerinde E majör (V) ve A majör (I) akoru kullanılarak yapılabilir. Temel derecelerle 

yapılan beşinci ilerleme; on dördüncü ölçüdeki mi sesi ile Emb5 (II), on beşinci ölçüdeki mi sesi ile A 

majör (V) ve on altıncı ölçüdeki re sesi ile Dm (I) akoru kullanılarak yapılabilir. Şarkı üzerinde temel 

dereceler kullanılarak yapılan II-V-I akor ilerlemesi aşağıda gösterilmiştir.    
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Şekil 3. Temel derecelerle yapılan II-V-I akor ilerlemesi 

 

3.3. II-V-I Akor İlerlemesinin Minör Tonalitede Yan Derecelerle Kullanılması 

Şarkının armonik yapısı çerçevesinde yan derecelerdeki ilk akor ilerlemesi; birinci ölçünün ilk 

sekizlik sib sesinde Gm (II), ikinci sekizlik sib sesinde C7 (V7) ve ikinci ölçüdeki la sesi ile F majör 

(I) akoru kullanılarak yapılabilir. İkinci akor ilerlemesi; dördüncü ölçüdeki sol sesi üzerinde Gm (II) 

ile C majör (V) akoru ve beşinci ölçüdeki fa sesi ile F majör (I) akoru kullanarak yapılabilir. Üçüncü 

akor ilerlemesi; beşinci ölçüdeki akorun yedilisi olan fa sesi ile Gm7 (II7), aynı ölçüdeki sol sesi ile C 

majör (V) ve altıncı ölçüdeki fa sesi ile F majör (I) akoru kullanılarak yapılabilir. Dördüncü akor 

ilerlemesi, beşinci ölçüdeki fa sesi ile Dm (II) akoru, altıncı ölçüdeki akorun yedilisi olan fa sesi ile 

G7 (V7) akoru ve yedinci ölçüdeki mi sesi ile C majör (I) akoru kullanılarak yapılabilir. Beşinci akor 

ilerlemesi; altıncı ölçünün akor sesi olan fa sesi ile Gm7 (II7) akoru, yedinci ölçüdeki mi sesi ile C 

majör (V) akoru ve aynı ölçüdeki fa sesi ile F majör (I) akoru kullanılarak yapılabilir. Altıncı ilerleme; 

altıncı ölçüdeki fa sesi üzerinde Dm (II) ile G7 (V) akoru ve yedinci ölçüdeki mi sesi ile C majör (I) 

akoru kullanarak yapılabilir. Yedinci ilerleme; onuncu ölçüdeki akorun yedilisi olan fa sesi ile Gm7 

(II7), on birinci ölçüdeki sol sesi ile C majör (V) ve on ikinci ölçüdeki akorun yedilisi olan mi sesi ile 

Fmaj7 (IMaj7) akoru kullanılarak yapılabilir. Sekizinci ilerleme; on birinci ölçüdeki fa sesi ile Dm 

(II), aynı ölçüdeki sol-fa sesleri ile G7 (V7) akoru ve on ikinci ölçüdeki mi sesi ile C majör (I) akoru 

kullanılarak yapılabilir. II-V-I akor ilerlemesinin minör tonalitedeki yan derecelerle kullanılmasına 

ilişkin bulgular aşağıda gösterilmiştir. 
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Şekil 4. Yan derecelerle yapılan II-V-I akor ilerlemesi 

 

3.4. II-V-I Akor İlerlemesinde Triton İkame (Tritone Substitution) Akorunun Kullanılması 

II-V-I akor ilerlemesi kendi içerisinde değişime uğrayabildiği üzere V yerine V’in eksik 

beşli/artık dörtlü aralığı uzağındaki ikame akor (tritone substitution) kullanılabilir. Bu akor aynı 

zamanda II’nin yarım ses pestleşmiş majör 7’li akorudur. Şarkı içerisinde temel derecelerde yapılan ilk 

triton ikamesi ilerlemesi; birinci ölçünün ilk sekizliğindeki sib sesi ile Em7b5 (II), ikinci 

sekizliğindeki sib sesi ile Eb7 (SubV7) ve ikinci ölçüdeki la sesi ile Dm (I) akoru kullanılarak 

yapılabilir. Diğer triton ikamesi ilerlemesi; beşinci ölçüdeki ilk sekizlik sol sesi ile Em7b5 (II-7), 

ikinci sekizlik sol sesi ile Eb7 (SubV7) ve ikinci ölçüdeki fa sesi ile Dm (I) akoru kullanılarak 

yapılabilir. 

 

  

Şekil 5. Temel derecelerde yapılan tritone substitution 

 

Şarkıda temel derecelerde yapılan triton ikamesi ilerlemesi yapılabileceği gibi yan derecelerde 

de triton ikamesi yapılabilir. Bu duruma ilişkin olarak yan derecelerle yapılabilecek ilk triton ikamesi; 

birinci ölçünün ilk sekizlik sib sesi ile Gm7 (II), ikinci sekizlik sib sesi ile Gb7 (SubV7) ve ikinci 

ölçüdeki la sesi ile F majör (I) akoru kullanılarak yapılabilir. İkinci triton ikamesi ilerlemesi; altıncı 

ölçüdeki fa sesi üzerinde Dm (II) ile Db7 (SubV7) ve yedinci ölçüdeki mi sesi ile C majör (I) akoru 

kullanılarak yapılabilir. Benzer durumdaki üçüncü triton ikamesi ise; on birinci ölçünün ilk iki 

sekizliğindeki fa sesi ile Dm7 (II7), aynı ölçünün dördüncü sekizliğindeki fa sesi ile Db7 (SubV7) ve 

on ikinci ölçüdeki mi sesi ile C majör (I) akoru kullanılarak yapılabilir.  
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Şekil 6. Yan derecelerde yapılan tritone substitution 

 

SONUÇ 

1. Minör tonalitelerde üçüncü dereceye (majör tonalitesi) temel düzeyde yapılan akor 

ilerlemelerinde majör tonalitelerde yapılan ilerleyişlere oranla daha farklı dereceler kullanılarak 

ilerlemelerin yapılabildiği,  

2. Minör tonalitedeki eserlerde yer ve zaman unsurları da dikkate alındığında II.V-I akor 

yürüyüşünün melodik yapıda yapılan çeşitli analizlerle temel dereceler, yan dereceler ve ikame 

akorlar (triton substitution) kullanılarak birden çok yaklaşımla yapılabileceği, 

3. Minör tonalitedeki eserlerde temel derecelerde yapılacak akor ilerlemelerinde eserin tonalitesine 

uygun olarak II akorunun mb5 akoru olarak, yan derecelerde ise minör akor olarak kullanılması 

gerektiği 

4. Minör tonalitedeki eserin melodik yapısı içerisinde akor ilerleyişlerinin yapılabilmesi için majör, 

minör ve mb5 akorlarının yanı sıra 7’li ve maj7’li akorlardan yararlanılması gerektiği  

5. Minör tonalitelerde dördüncü dereceye yapılacak akor ilerlemelerinde geçilecek derecenin 

tonalitesine uygun olarak II akorunun mb5 olarak kullanılabileceği,  

6. Minör tonalitedeki eserin ikinci derecesi üzerinde yapılan duraklamalarda V. derecenin yanı sıra, 

maj7’li kullanımıyla III. derecede, doğal minör modunda ise VII. derecede II-V-I ilerlemesinin 

yapılabileceği,  

7. II-V-I ilerlemesinin farklı ölçülerde yapılabileceği gibi aynı ölçü içinde ve nota süresi içerisinde 

de yapılabileceği ve 

8. Minör tonalitedeki eserin melodik yapısına uygun olarak temel derecede I, yan derecelerde ise III. 

ve VII. derecelere yapılan ilerlemelerde ikame akor (tritone substitution) olarak V’in yerine bII 

akorunun kullanılabileceği sonucuna varılmıştır 
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ÖZET  

İklim değişikliği, yağışlarda meydana gelen değişiklikler, sıcaklık artışları, kuraklık, doğal afetler gibi 

olayların sık sık gözlemlenmeye başladığı küresel bir sorundur. Bu sorun, canlı yaşamını doğrudan 

etkileme özelliği nedeniyle günümüzde öncelikli sorunlar listesinin başında yerini almıştır. İklim 

değişikliğinin canlı yaşamı üzerindeki etkilerinden en önemlisi elbette gıda alanındadır. Bu açıdan 

düşünüldüğünde bireylerin beslenmesi, istihdamı ve ekonomik faaliyetleri bakımından önemli bir yere 

sahip olan tarım sektörünün iklim değişikliğinden etkilenmesi kaçınılmaz bir durumdur. Dolayısıyla 

tarımsal verimliliğin, iklim değişikliğinden ne ölçüde etkilendiğinin ve değişen iklim koşullarına nasıl 

tepki verdiğinin belirlenmesi canlı yaşamının sürdürülebilirliği açısından önem taşımaktadır. Bu yolla 

iklim değişikliğinin tarımsal verimlilik üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması ve tarımsal 

verimliliğin iklim değişikliği koşullarına uyumlaştırılması mümkün hale getirebilecektir. Birleşmiş 

Milletler (BM)’in sürdürülebilir kalkınma amaçlarından on üçüncüsü olan iklim eylem planı 

kapsamında da iklim ile ilgili tehlikelere ve doğal afetlere karşı dayanıklılığın geliştirilmesi, uyum 

kapasitesinin güçlendirilmesi, iklim değişikliğinden olumsuz etkilenecek tarımsal alanlara yönelik 

strateji ve planlamalar ile tarımsal üretimin ve verimliliğin artırılması öngörülmektedir. 

Türkiye’de 2004-2020 döneminde iklim değişikliğinin tarımsal verimlilik üzerindeki etkisinin 

araştırıldığı bu çalışmada, tarımsal üretimin ağırlıklı olduğu 23 il (Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, 

Amasya, Ardahan, Bayburt, Çorum, Iğdır, Isparta, Karaman, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Kilis, 

Mardin, Muş, Nevşehir, Niğde, Sinop, Şanlıurfa, Tokat, Tunceli ve Yozgat) dikkate alınmıştır. İklim 

değişikliği değişkeni, maksimum sıcaklık, donlu gün sayısı, toplam yağış miktarı, basınç, karlı gün 

sayısı ve fırtınalı gün sayısı değişkenleri kullanılarak temel bileşenler analizi (PCA) yöntemiyle 

hesaplanan endeks değeri ile temsil edilmiştir. İklim değişikliği endeksi, tarımsal alan, tarımsal gelir, 

gübre kullanımı ve tarımsal ihtiyaç kredisi kullanımı ile tarımsal verimlilik arasındaki nedensellik 

ilişkileri panel veri analizi yöntemi ile test edilmiştir. Bulgular, uzun dönemde iklim değişikliği, 

tarımsal ihtiyaç kredisi kullanımı, tarımsal gelir, gübre kullanımı ile tarımsal verimlilik arasında 

eşbütünleşme ilişkileri bulunduğuna işaret etmektedir.  Tarımsal verimlilikten iklim değişikliğine 

doğru tek yönlü bir nedensellik söz konusu iken iklim değişikliğinden tarımsal verimliğe doğru bir 

nedenselliğin bulunmaması dikkat çeken bir sonuçtur. Bu durum Türkiye’de henüz iklim 

değişikliğinin tarımsal verimliliği önemli boyutta etkilemeye başlamadığını ancak tarımsal verimlilik 

artışlarının iklim değişikliğini tetiklediğini ifade etmektedir.   

Anahtar Sözcükler : Tarımsal Verimlilik, İklim Değişikliği, Temel Bileşenler Analizi, Panel Veri 

Nedensellik Analizi 
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Climate change is a global problem in which events such as changes in precipitation, temperature 

increases, drought, natural disasters are frequently observed. Since this problem directly affects life, it 

is at the top of the list of priority problems. Of course, the most important impact of climate change on 

life is in the field of food. From this point of view, it is inevitable that the agricultural sector, which 

has an important place in terms of nutrition, employment and economic activities of individuals, will 

be affected by climate change. Therefore, determining to what extent agricultural productivity is 

affected by climate change and how it responds to changing climatic conditions is important for the 

sustainability of life. In this way, it will be possible to reduce the negative effects of climate change on 

agricultural productivity and to adapt agricultural productivity to climate change conditions. Within 

the scope of the climate action plan, which is one of the sustainable development goals of the United 

Nations (UN), it is foreseen to improve resilience against climate-related hazards and natural disasters, 

to strengthen adaptation capacity, to increase agricultural production and productivity through 

strategies and plans for agricultural areas that will be adversely affected by climate change. 

In this study investigating the effect of climate change on agricultural productivity for the period 

2004-2020 in Turkey, 23 provinces (Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ardahan, Bayburt, 

Çorum, Iğdır, Isparta, Karaman, Kars, Kastamonu, Kırşehir), Kilis, Mardin, Muş, Nevşehir, Niğde, 

Sinop, Şanlıurfa, Tokat, Tunceli and Yozgat) were taken into account. The climate change variable is 

represented by the index value calculated by the principal component analysis (PCA) method using the 

variables of maximum temperature, number of frost days, total precipitation amount, pressure, number 

of snowy days and number of stormy days. The causality relationships between climate change index, 

agricultural area, agricultural income, fertilizer use and agricultural credit use and agricultural 

productivity were tested with panel data analysis. Findings indicate that there are cointegration 

relationships between climate change, agricultural credit use, agricultural income, fertilizer use and 

agricultural productivity in the long run. While there is a unidirectional causality running from 

agricultural productivity to climate change, the absence of causality from climate change to 

agricultural productivity is a striking result. This indicates that climate change has not yet sufficiently 

affected agricultural productivity in Turkey, but that agricultural productivity increases trigger climate 

change. 

Keywords: Agriculture Productivity, Climate Change, Principal Component Analysis, Panel Data 

Causality Analysis  

 

GİRİŞ 

İklim değişikliği, küresel bir sorun olarak etkisini her gün biraz daha fazla göstermektedir. Dünya 

genelinde yağış miktarında meydana gelen değişmeler, sıcaklık artışları, kuraklık, doğal afetler gibi 

olumsuzluklar sıkça gözlemlenmeye başlamıştır. Bu hava olayları tüm canlıların yaşamları üzerinde 

önemli tehditler oluştururken özellikle yetersiz beslenme, açlık, yoksulluk, zorunlu göç gibi 

olumsuzluklarla düşük gelirli ülkeler için sorunların daha da karmaşıklaşmasına neden olmaktadır.  

Canlılar açısından temel gereksinimlerin başında yer alan gıdanın kaynağı olan tarım sektörü, iklim 

değişikliğinden en fazla etkilenen sektör konumundadır. Tarım, ekonominin diğer sektörlerine kıyasla 

hem fiziksel ve hem ekonomik olarak iklim değişikliğine karşı daha savunmasızdır (Gbetibouo & 

Hasan, 2005).  

İklim değişikliği, mahsul zararlarına, düşük üretkenliğe ve yüksek üretim maliyetlerine neden olarak 

tarımdan gelir elde edenlerin gelirlerinin azalmasına yol açmaktadır. Çiftçilerin gelirlerinin azalması, 

yüksek yoksulluk ve eşitsizlik tarıma katılımın da azalmasında önemli bir faktördür (Alam, 2013). 

İklim değişikliği, gelişmekte olan ekonomilerde birçok kişinin yaşam koşullarını kötüleştirmekte (Du, 

Zhao, & Huang, 2017) ve özellikle yetersiz beslenme, açlık, zorunlu göç, yoksulluk olmak üzere bu 

ülkelere pek çok zorluklar sunmaktadır. Bu ülkelerin ekonomik yapısının, coğrafi ve ekolojik 

özelliklerinin de iklim duyarlılığından sorumlu olduğunu belirtmekte fayda vardır. Ayrıca, düşük 

gelirli ekonomilerin iklim değişikliği karşısında yüksek gelirli ülkelere kıyasla daha savunmasız 

olduğu konusunda da ampirik kanıtlar bulunmaktadır (Debesai, 2020).  
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Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC), iklim değişikliğinin sıcaklıkları artırdığını, yağış 

düzenlerini değiştirdiğini, buzullar örtüsünü azalttığını, deniz seviyelerini yükselttiğini ve daha aşırı 

olaylara neden olduğunu ifade etmektedir (IPCC, 2013). Tarımın bu değişkenlere karşı savunmasız 

olması, birçok bölgede iklim değişikliğinin gıda güvensizliğini de artırmasına neden olmaktadır 

(Watson, Iwamura, & Butt, 2013). Artan sıcaklıklar ve aşırı yağış değişkenliği, haşere ve hastalık 

dahil olmak üzere gıda güvenliğini etkileyen daha fazla değişkene neden olmakta ve iklim 

değişikliğinin mevcut riskleri giderek şiddetlendirmek suretiyle gıda güvenliğinin sağlanmasına ilişkin 

küresel ilerlemeyi yavaşlatması beklenmektedir (FAO, 2008).  

İklim değişikliği sadece üretim sürecini değil üretim maliyetlerini de etkilemektedir. Örneğin, iklim 

değişikliğinin etkilerini hafifletme çabalarının enerji ve gübre maliyetlerini arttırabileceği ve arazinin 

tarımdan ormancılığa veya biyoenerji hammaddelerine yönlendirilmesine neden olabileceği öne 

sürülmektedir (Locatelli & Pavagueau, 2005). Bu değişimler maliyet artışlarına yol açarak tüketiciler 

açısından gıda fiyatlarının yükselmesine neden olabilir.  

2004-2020 yılları arasında tarımsal üretimin ağırlıklı olduğu 23 il için iklim değişikliğinin tarımsal 

verimlilik üzerindeki etkisinin panel veri analizi ile test edildiği bu çalışmanın ikinci bölümünde 

literatüre yer verilmektedir. Üçüncü bölümde maksimum sıcaklık, donlu gün sayısı, toplam yağış 

miktarı, basınç, karlı gün sayısı ve fırtınalı gün sayısı değişkenleri kullanılarak temel bileşenler analizi 

(PCA) yöntemi ile iklim değişikliği endeksi hesaplanmıştır.  Daha sonra iklim değişikliği endeksi, 

tarımsal alan, tarımsal gelir, gübre kullanımı ve tarımsal ihtiyaç kredisi kullanımının tarımsal 

verimlilik üzerindeki etkisi panel veri yöntemi ile analiz edilmiş ve nedensellik ilişkileri test edilmiştir. 

Elde edilen bulguların değerlendirilmesine ise sonuç bölümünde yer verilmiştir. 

Literatür 

Sürdürülebilir kalkınma hedefleri artan nüfusun yeterli beslenme ihtiyacını karşılama ve toplumların 

kendi yeterlilik düzeylerini artırması gerekmektedir. Bu nedenle tarım sektörü, insanların hem bireysel 

ihtiyaçlarını karşılama hem de tarıma dayalı endüstriyel ihtiyaçlara kaynak sağlayan kilit bir sektördür. 

Dolayısıyla tarımsal üretim, gıda güvenliği ve yoksulluğun azaltılması hedeflerini gerçekleştirmek için 

önemli bir kanal olarak görülmektedir (Agra, 2014). 

Tarımsal üretimin verimliliği; fırtına, sel, kuraklık, su güvenliği, yükselen deniz seviyesi, denizlerin 

ısınması, sıcak hava dalgaları, eriyen buzullar gibi giderek artan iklim olaylarından etkilenmektedir 

(Carvajal, 2007). İklim değişikliğinin öngörülmeyen hava koşulları (yüksek sıcaklık ve sel vb.) 

yoluyla tarımsal verimliliği ve gıda güvenliğini etkilediğinden tarımsal fiyatların artması, kaloride 

düşüş, mahsul kayıpları, su kirliliği ve küresel gıda güvensizliği ile ilişkilendirilmektedir (Saina, 

Murgor, & Murgor, 2013). Aşırı hava olayları nedeniyle tarımsal kayıplara yol açan iklim değişikliği 

gıdaya ulaşımda zorluklar yaşanmasına neden olmaktadır. Özellikle sıcaklık artışları ve aşırı hava 

koşulları, tarımsal verimsizlik ve gıda zincirinde bozulmalarla kıtlığa ve kıtlık da kalkınmanın tersine 

dönmesine neden olacaktır. Bu durum önemli bir politika sorununu da beraberinde getirecektir. Aşırı 

hava olayları iklim değişikliğini doğrudan; kredilerdeki fiziksel risk, finansal şok, doğal faiz oranını 

bozma vb. dolaylı yoldan etkileyerek tarımsal verimliliği etkilediği sonucuna varılmıştır (Silva & 

Kawasaki, 2018).  

Tarım sektörünün insani yaşam faaliyetlerinin gerçekleştirilmesindeki rolü nedeniyle iklim 

değişikliğinin tarımsal verimlilik üzerindeki etkisinin incelenmesi oldukça önemlidir. Ancak 

literatürde bu konudaki araştırmalar kısıtlı olmakla birlikte en önemli eksikliklerden biri de tarımsal 

verimlilik ile iklim değişikliği arasındaki nedenselliğin yönünün belirlenmesidir (Al-Amin, Kari, & 

Alam, 2013). 

İklim değişikliğinin etkileri ile ilgili hazırlanan yıllık BM, FAO raporlarına göre; 2016 ile 2018 yılları 

arasında doğal afetlerin küresel ekonomiye maliyeti yılda 200 milyar dolardan yılda 225 milyar dolara 

yükselmiştir (FAO, 2021). Ayrıca iklim değişikliği nedeniyle arazi bozulmasının hektar başına mahsul 

verimi üzerindeki etkisinin nüfus artışından daha yavaş olduğu ve arazinin dörtte birinin insan 

kaynaklı nedenlerden dolayı bozulduğu tahmin ediliyor. Arora (2019)’a göre iklim değişikliği 

nedeniyle 600 milyon hektardan fazla tarım arazisi sırasıyla kuraklık ve çölleşme nedeniyle verimsiz 

hale gelmektedir. 
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Tarım sektöründeki gübre kullanımı ve fosil yakıt tüketimi, karbon emisyonu yoluyla iklim 

değişikliğine neden olarak tarımsal üretim verimliliğini ve gıda güvenliğini etkilemektedir. Tarımsal 

üretim verimliliği ve gıda güvenliği arasında ilişki literatürde iki paradoksa bağlanmıştır. Bunlardan 

birincisi; sıcaklık artışı ile doğal kaynakların insan davranışlarıyla manipüle edilmesi ve artan nüfusun 

neden olduğu artan gıda talebi nedeniyle zirai kimyasal uygulamaların artmasıdır (Arora, 2019). 

İkincisi, tarımsal üretimdeki insan faaliyetlerinin iklim koşullarını etkilemesi sonucu fayda fonksiyonu 

aracılığıyla doğrudan; üretim aracılığıyla dolaylı olarak insana zarar vermesidir. Dolayısıyla, iklim 

değişikliği, ekosistemi bozan, ekonomik etkileşimleri ve aynı zamanda uzun vadeli gıda güvenliğini 

azaltan iklim kırılganlığına neden olmaktadır. Aşırı sıcaklık artışları, sel baskınları gibi iklim 

değişikliğine duyulan endişe, gıda güvenliğini etkileyen faktörlerin yanı sıra tarım fiyatlarında artış, 

kalorideki toplam düşüş, mahsul kayıpları ve su kirlenmeleri gibi sorunları beraberinde getirmektedir 

(Pacetti, Caporali, & Rulli, 2017). Bu sorunlar hayatta kalmayı tehdit etmekte ve sürdürülebilirliği 

engellemekte ve iklim değişikliği uyum stratejilerini sekteye uğratmaktadır (Adger, 2006).  

BM’nin sürdürülebilir kalkınma hedefleri arasında gıda güvenliğini sağlamak, beslenmeyi iyileştirmek 

ve sürdürülebilir tarımı teşvik etmek bulunmaktadır. Yüksek iklim değişikliği daha fazla gıda 

güvensizliğine bu da yoksulluk vakalarını artıran istikrarsızlığa neden olmaktadır (Silva & Kawasaki, 

2018). İklim değişikliğinin gıda arzını durduracağı, gıda kalitesi ve gıdanın bulunabilirliğini azaltarak 

küresel yoksulluğa neden olacağı öngörülmektedir (Hallegatte, Fay, & Barbier, 2018). Covid-19 

salgını nedeniyle 2020 yılında küresel yoksulluğun arttığı ve 2020 yılında dünya nüfusunun %9.1 ile 

%9.4 arasında değiştiği bilinmektedir (World Bank, 2021). Ayrıca 2019 ile 2020 arasında yetersiz 

beslenme yaygınlığının 2019 yılında %8.4’ten 2020’de %9.4’e çıktığını ve 2020 yılında 768 milyon 

kişinin yetersiz beslendiği görülmektedir (BM, 2021). Değişen iklim risklerinin ve diğer risklerin 

etkisi ile 2030 yılına kadar yaklaşık 660 milyon insanın açlıkla karşı karşıya kalacağı öngörülmektedir 

(FAO, 2021).  

Olsson, Galaz ve Boonstra (2015)’e göre iklim değişikliği, düşük gelirli ülkelerin gelecekteki şokları 

yönetmede başarısız olmalarına ve refah düzeylerinin daha da azalmasına neden olacaktır (Olsson, 

Galaz, & Boonstra, 2015). Dünya Bankası da ‘‘dünyanın kritik bir kavşakta’’ olduğunu, iklim 

değişikliği çatışmaları ve yapısal ekonomik şoklar tedavi edilmediği takdirde uzun vadeli ekonomik 

gidişatın bozulacağı ve yıkıcı maliyetler oluşturacağı yönünde yüksek eğilimler bulunduğunu 

öngörmektedir (World Bank, 2021). FAO (2021) ve Dünya Bankası (2021) tarafından hazırlanan 

raporlarda ortak payda, iklim değişikliğinin ve tarımsal verimliliğin gözden geçirilmesinin teşvik 

edilmesidir.  

İklim değişikliği kapsamındaki öngörülmeyen hava koşulları, yüksek sıcaklıklar, sel gibi olaylar 

tarımsal verimliliği doğrudan etkilerken tarımsal kredilerdeki fiziksel risk, finansal şoklar, denge faiz 

oranlarının bozulması gibi değişkenlerin etkisi dolaylı yoldan gerçekleşmektedir. İklim değişikliğinin, 

yüksek sıcaklıklar, aşırı yağışlar ve doğal afetler yoluyla geçici talep ve arz şoklarına, finansal şok ve 

tarımsal fiyat şoklarına neden olarak yoksulluğu artıracağı ve ekonomik kalkınmayı geciktireceği 

görülmektedir (Aragie, 2013). Buna karşılık tarımsal verimlilikteki düşüşler de açlık, güvensizlik ve 

eşitsizlik gibi durumlara yol açarak iklim değişikliği üzerinde etkiler ortaya çıkarabilmektedir. 

Tarımda düşük mahsul verimi ile düşük istihdam yoksulluk oranını artırmakta, artan gübre ve iş 

ekipmanı kullanımı sonucunda açığa çıkan karbondioksit üretimi iklim değişikliğini doğrudan 

etkilemektedir (Silva & Kawasaki, 2018).  

Bayraç ve Doğan (2016) tarafından Türkiye’deki iklim değişikliğinin tarım sektörü üzerindeki olası 

etkilerini belirlemek için yapılan bir çalışmada, tarımsal GSYİH ile tarımsal verim, CO2 emisyonu, 

sıcaklık ve yağış miktarı arasındaki ilişki ARDL yöntemi ile tahmin edilmiştir. Tarımsal GSYİH 

üzerinde tarımsal verim ve yağış miktarındaki değişmelerin etkisi pozitif ve anlamlı iken CO2 

emisyonundaki değişimin etkisi negatif ve anlamlı bulunmuştur.  Sıcaklık değişimlerinin ise tarım 

sektörü üzerindeki etkisi olumsuz bulunmuştur.  

 

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE TARIMSAL VERİMLİLİK İLİŞKİSİNİN EKONOMETRİK 

ANALİZİ 

İklim Değişikliği Endeksinin Elde Edilmesi 
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İklim değişikliği ile tarımsal verimlilik arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacını taşıyan bu çalışmada 

öncelikle analize konu olacak tarımsal alanın belirlenmesi gerekmektedir. Bu amaçla 2004-2020 

döneminde Türkiye’de tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu iller tarım-sanayi yoğunluğuna göre 

sıralanmıştır. Tarım-sanayi oranının 1’den büyük olduğu 23 il tespit edilmiş (Tablo 1) ve analiz bu 

iller üzerinden gerçekleştirilmiştir.  

Tarımsal alan olarak tespit edilen bu iller için maksimum sıcaklık, minimum sıcaklık, donlu gün 

sayısı, toplam yağış miktarı, basınç, kar örtülü gün sayısı ve fırtına değişkenleri kullanılarak Temel 

Bileşenler Analizi (PCA) ile iklim değişikliği endeksi hesaplanmıştır. Çok değişkenli verilerde PCA 

yöntemi yaygın olarak kullanılmaktadır. PCA yöntemiyle tek bir grup halindeki çok değişkenli veriler, 

boyut indirgenerek anlamlı ve kolay açıklanabilir daha az sayıdaki değişkenle ifade edilebilmektedir.  

Tablo 1: Tarım/Sanayi Oranına Göre Belirlenen Kırsal İller 

İller Tarım/Sanayi 

Oranı 

İller Tarım/Sanayi 

Oranı 

1) Afyonkarahi

sar 

1.178211964 12) 

Kastamonu 

1.003230441 

2) Ağrı 1.924713129 13) Kırşehir 1.126213068 

3) Aksaray 1.150167049 14) Kilis 1.951393469 

4) Amasya 1.279179733 15) Mardin 1.158018647 

5) Ardahan 4.252081271 16) Muş 1.980455798 

6) Bayburt 3.210586661 17) Nevşehir 1.340982284 

7) Çorum 1.025773891 18) Niğde 1.345423868 

8) Iğdır 2..895465886 19) Sinop 1.199304883 

9) Isparta 1.048798199 20) Şanlıurfa 1.455081882 

10) Karama

n 

1.319622858 21) Tokat 1.608265739 

11) Kars 2.040532483 22) Tunceli 1.024287454 

  23) Yozgat 1.492850258 

Kaynak: TUİK verileri kullanılarak hesaplanmıştır 

Değişkenlerin PCA analizine uygunluğu Kaiser- Meyer- Olkin (KMO) testi ve Barlett Testi 

(Küresellik Testi) ile belirlenmektedir. KMO testi yeterli örneklem için gözlenen korelasyon 

katsayıları büyüklüğü ile kısmi korelasyon katsayılarının büyüklüğünü karşılaştıran bir endekstir. 

KMO değeri 0.90-1.00 değerlerinde olduğunda mükemmel, 0.80-0.89 arasında olduğunda çok iyi, 

0.70-079 arasında iyi, 0.60-0.69 arasında olduğunda orta, 0.50-0.59 arasında zayıf ve 0.50’nin altında 

olduğunda kabul edilmemelidir (Kalaycı, 2005). Değişkenler arasında ilişki olup olmadığını veya 

değişkenler arasındaki ilişkinin önemli olmadığını belirlemek için Barlett testi uygulanır. 

Değişkenlerin p-value değerinin 0.05’ten küçük olması gerekmektedir (Tavşancıl, 2005). KMO ve 

Barlett test sonuçları Tablo 2’de verilmiştir. KMO test değeri (0.836) değişkenlerin temel bileşenler 

analizine uygunluğunun çok iyi olduğunu göstermektedir. Olasılık değerine (sig.) bakıldığında 

0.000<0.005 olduğundan hipotez red edilir yani değişkenler arasında 1.00’dan farklı olduğu anlamına 

gelmekte ve değişkenler arasındaki ilişkilerin önemli olduğu söylenebilir. 
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Tablo 2: KMO-Barlett Testi ve Varyans Açıklama Oranları 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy                                            

,836 

Bartlett's Test of Sphericity                           Approx. Chi-Square                  

3328,357 

                                                                       Df                                                         

21 

                                                                       Sig.                                                    

,000 

Açıklanan Toplam Varyans 

 

Bileşe

n 

Özdeğerler Kareli Yükler Toplamı 

Topla

m 

Varyan

s 

% 

Birikim

li% 

Topla

m 

Varyan

s 

% 

Birikim

li% 

1 3,42

0 

85,511 85,511 3,420 85,511 85,511 

2 ,303 7,575 93,088    

3 ,219 5,482 98,570    

4 ,057 1,430 100,00    

  

Tablo 2’de özdeğeri 1’den yüksek olan tek bileşenin yer aldığı görülmektedir. Bu bileşen tek başına 

toplam varyansın %85’ini açıklamaktadır. Bu oranının en az %50 olması beklenmektedir. Sonuç 

olarak 4 değişkenle anlatılmak istenen iklim değişikliği endeksi bir bileşen altında toplanmaktadır. 

Böylece dönüştürülmüş temel bileşen analizi yöntemiyle maksimum sıcaklık, minimum sıcaklık, 

donlu gün sayısı ve basınç değişkenlerinden oluşan endeksin iklim değişikliği endeksini en iyi şekilde 

temsil ettiği sonucuna varılmıştır.  

Ekonometrik Analiz 

Veri Seti ve Yöntem 

İklim değişikliği ve tarımsal verimlilik arasındaki ilişkilerin analizinin konu edildiği çalışmada 

oluşturulan ekonometrik modelde bağımlı değişken tarımsal verimlilik iken bağımsız değişkenler 

iklim değişikliği endeksi, gübre kullanımı, tarımsal alan, tarımsal gelir ve tarımsal ihtiyaç kredisidir. 

İklim değişikliği değişkeni bir önceki bölümde PCA yöntemi ile hesaplanan iklim değişikliği 

endeksidir. Tarımsal alan, tarımsal gelir ve tarımsal üretim değeri değişkenlerine ait veriler TUİK’ten; 

tarımsal ihtiyaç kredisi verileri iller bankası elektronik veri tabanından alınmıştır. Bu kapsamda 

oluşturulan ekonometrik model Denklem 1’ deki gibidir.  

LogTTUD = α1 + β1CCI + β2logTA + β3logTG + β4logG – β5logTK+ ϵ1t                          (1) 

Burada logTTUD tarımsal üretim değeri, CCI iklim değişikliği endeksini, logTA tarımsal alanı, logTG 

tarımsal geliri, logG gübre kullanımını, logTK tarımsal ihtiyaç kredisini,   α1 sabit terimi, β1,β2, β3, β4 

ve β5 sırasıyla analizde kullanılan değişkenlere ait tahmin katsayılarını, ϵ1t ise hata terimini ifade 

etmektedir. Değişkenlerin iklim değişikliği endeksi hariç olmak üzere logaritmaları alınmıştır. 

Tarımsal alan olarak belirlenen 23 il için tarımsal verimlilik ve iklim değişikliği arasındaki ilişki panel 

veri analizi yöntemiyle test edilmiştir. Tablo 3’te yer alan tahmin sonuçlarına göre tarımsal ihtiyaç 

kredisi (TK) haricindeki tüm değişkenler %1 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlıdır. İklim 
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değişikliği, tarımsal gelir, gübre kullanımı ve tarımsal alanın tarımsal verimlilik üzerindeki etkisi 

pozitif iken; tarımsal ihtiyaç kredisinin etkisi negatif ve %1 düzeyinde anlamsızdır.  

Tablo 3: Panel Regresyon Sonuçları 

Bağımsız Değişken: TTUD Tahmin Sonuçları 

İklim Değişikliği Endeksi(CCI) 0.0578*** 

(6.96) 

Tarımsal Alan(TA) 0.1084*** 

(2.66) 

Tarımsal GSYH(TG) 0.9007*** 

(6.42) 

Gübre Kullanımı(G) 0.1296*** 

(5.26) 

Tarımsal İhtiyaç Kredisi(TK) 0.0235 

(-1.63) 

Sabit 0.5606*** 

(3.68) 

F istatistik 564.99*** 

R2 0.95 

Not: Parantez içerisindeki Değerler t istatistiklerini göstermektedir. ***%1,**%5,*%10 

Değişkenler arasında uzun dönemde bir eşbütünleşme ilişkisi olup olmadığını test etmek için Pedroni 

ve Kao Panel Eşbütünleşme Testi’nden yararlanılmıştır. Daha sonra ise değişkenler arasındaki 

ilişkilerin yönünü belirlemek amacıyla Granger Nedensellik Testi uygulanmıştır.  

Değişkenlerin öncelikle durağanlık sınamaları yapılmış ve durağan olmayan seriler farkları alınarak 

durağan hale getirilmiştir. Tablo 4’te birinci farkları alınmış seriler yer almaktadır. Yatay kesit 

bağımsız olduğundan ve serilerin grafikleri sıfırdan yukarıda bir değerde başladığından ve yukarı 

eğimli olduğu için birinci nesil birim kök testleri sabit ve trendli olarak analiz edilmiştir. Birim kök 

testlerinin olasılık değerlerinin 0.01’den küçük olduğu görülmektedir. Bu durumda serilerin birinci 

farklarında durağanlaştıkları yani serilerin birinci dereceden bütünleşik oldukları ifade edilebilir. 
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Tablo 4: Panel Birim Kök Testleri (Birinci Fark)  

Birim Kök Testleri Sabit Terimli ve Trendli 

Test İstatistiği Olasılık Değeri 

TTUD 

Levin Lin ve Chu -13.4835 0.0000 

Hadri 10.4630 0.0000 

Im,Pesaran ve Shin -11.3541 0.0000 

Fisher ADF -10.0354 0.0000 

Fisher PP -12.9658 0.0000 

CCI 

Levin Lin ve Chu -12.9484 0.0000 

Hadri 13.1888 0.0000 

Im,Pesaran ve Shin -11.6815 0.0000 

Fisher ADF -10.4424 0.0000 

Fisher PP -18.6061 0.0000 

TA 

Levin Lin ve Chu -13.0258 0.0000 

Hadri 11.0162 0.0000 

Im,Pesaran ve Shin -9.17634 0.0000 

Fisher ADF -8.58263 0.0000 

Fisher PP -12.4684 0.0000 

TG 

Levin Lin ve Chu -10.9129 0.0000 

Hadri 13.8326 0.0000 

Im,Pesaran ve Shin -7.71465 0.0000 

Fisher ADF -7.47284 0.0000 

Fisher PP -9.52193 0.0000 

G 
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Levin Lin ve Chu -11.5593 0.0000 

Hadri 9.90386 0.0000 

Im,Pesaran ve Shin -11.7235 0.0000 

Fisher ADF -10.3748 0.0000 

Fisher PP -16.7183 0.0000 

TK 

Levin Lin ve Chu -13.2467 0.0000 

Hadri 10.5230 0.0000 

Im,Pesaran ve Shin -10.7063 0.0000 

Fisher ADF -9.26696 0.0000 

Fisher PP -9.81467 0.0000 

Panel Eşbütünleşme Testi 

Değişkenler arasında uzun dönemli eşbütünleşme ilişkisinin var olup olmadığının belirlenmesi 

amacıyla Pedroni Panel Eşbütünleşme testi ve Kao Panel Eşbütünleşme Testi kullanılmıştır. Pedroni 

panel eşbütünleşmede kısa dönem etkiler ile panelde yer alan heterojen olan sabit etkilere izin 

verilmektedir. Değişkenlerin uzun dönemli ilişkilere göre bilgilerinin havuzlamasına izin vermektedir 

(Pedroni, 1999). Bu nedenle boş hipotezi ‘değişkenler arasında eşbütünleşme yoktur’ olan Pedroni 

Panel Eşbütünleşme testinde, değişkenler arasındaki ilişki üçü kesitler-arası (between-dimension), 

dördü kesit içi (within-dimension) tabanlı test ile analiz edilmektedir. Kao Panel Eşbütünleşme 

testinde uzun dönemli ilişki tahmin edilirken modelin homojen olduğu yani eşbütünleşme ilişkisinin 

paneldeki tüm kesitler için geçerli olduğu görülmektedir (Nargeleçekenler, 2009).  

Küçük örneklemler için panel-ADF ve grup-ADF testlerinin sonuçlarının anlamlı çıkması panel 

verilerinde eşbütünleşmenin anlamlı olduğunu göstermektedir (Pedroni, 1999). Grup istatistiklerinden 

2’sinin ve panel istatistiklerinden 2’sinin olmak üzere 4 istatistiğin olasılık değerlerinin anlamlı olması 

değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisi olduğu sonucuna ulaşılması açısından yeterli görülmektedir. 

Kao hata eşbütünleşme testi ADF t-istatistiği olasılık değeri 0.05’ten küçük olduğundan H0 hipotezi 

(değişkenler arasında koentegrasyon yoktur) reddedilir (Tablo 5).  

Tablo 5: Pedroni ve Kao Koentegrasyon Test Sonuçları 

 

 

Sabit Terim Sabitli ve Trendli 

Terim Test 

İstatistiği 

Olasılık 

Değeri 

Test 

İstatistiği 

Olasılık 

Değeri 

Pedroni Panel Eşbütünleşme Testi 

Kesitler-arası (between- 

dimension) 

    

Grup p-istatistiği 4.454351 1.0000 4.454351 1.0000 

Grup t- istatistiği (parametrik 

olmayan) 

-15.32108 0.0000 -15.32108 0.0000 
Grup t-istatistiği(parametrik) -8.447920 0.0000 -8.447920 0.0000 

Kesit-içi (within – dimension)     

Panel v-istatistiği -4.881557 1.0000 -6.225220 1.0000 

Panel p-istatistiği 2.323332 0.9899 3.224423 0.9899 

Panel t-istatistiği(parametrik 

olmayan) 

-12.45358 0.0000 -7.761542 0.0000 
Panel t-istatistiği( parametrik)   -9.091302 0.0000 -5.786238 0.0000 
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Kao Panel Eşbütünleşme Testi 

 Test istatistiği Olasılık Değeri 
ADF t-istatistiği -6.032737 0.0000 

 

Seriler arasında uzun dönemli ve eşbütünleşik ilişkinin tespit edilmesinden sonra değişkenler 

arasındaki ilişkinin yönünü belirlemek için Granger (1969) tarafından geliştirilen Granger nedensellik 

testi uygulanmıştır. Panel nedensellik sonuçları Tablo 6’da yer almaktadır. 

Tablo 6: Panel Nedensellik Sonuçları 

Nedenselliğin Yönü Olasılık Değeri 

Tarımsal Verimlilik           İklim Değişikliği Endeksi 0.0400 

Tarımsal Alan                    İklim Değişikliği Endeksi 0.0562 

Gübre Kullanımı               İklim Değişikliği Endeksi 0.0344 

Tarımsal Gelir                   İklim Değişikliği Endeksi 0.0013 

Panel Granger Nedensellik testi sonuçlarına göre tarımsal verimlilik ve tarımsal gelirden iklim 

değişikliğine doğru tek yönlü bir nedensellik sözkonusu iken tarımsal alan ve gübre kullanımı ile iklim 

değişikliği arasındaki nedensellik ilişkisi çift yönlüdür. Yani tarımsal verimlilik, tarımsal alan, gübre 

kullanımı ve tarımsal gelir iklim değişikliğini %5 anlamlılık düzeyinde etkilemekle beraber iklim 

değişikliği bu değişkenlerden yalnızca tarımsal alan ve gübre kullanımını etkilemektedir. Kısaca 23 il 

için gerçekleştirilen analizde iklim değişikliğinin tarımsal verimlilik üzerinde halihazırda önemli bir 

etkisi bulunmadığını söylemek mümkündür. Ancak bütün değişkenlerin iklim değişikliği üzerinde 

anlamlı etkiler ortaya çıkarması konunun önemine dikkat çeker niteliktedir. 

SONUÇ  

Ekonomik gelirleri tarım sektörüne bağlı olan iller için tarımsal üretimin verimliliği oldukça 

önemlidir. Tarım sektörü iklim değişikliğinin etkilerinin en fazla hissedildiği sektör özelliği 

taşımaktadır. Aşırı hava koşulları tarımsal üretimi imkansız hale getirmekte ve orada yaşayan 

bireylerin yaşam koşullarını zorlaştırmaktadır. İklim değişikliğinin meydana getirdiği olumsuzluklar 

gıda zincirinde kayıplara, gıda güvencesinin tehlikeye girmesine, çiftçi gelirlerinin azalmasına neden 

olurken etkisi hammaddesi tarıma bağlı sanayiye kadar uzanmaktadır. Bu sorunlar aynı zamanda tarım 

arazilerinin yanlış kullanılmasına, bilinçsiz ve aşırı gübre kullanımına ve kimyasal ilaçların 

kullanımında artışlara yol açarak karbon salınımını daha da artırmakta ve iklim değişikliği sorunun 

katlanmasına neden olmaktadır.  

İklim değişikliği, tarımsal gelir, gübre kullanımı, tarımsal alan ve tarımsal verimlilik arasındaki 

ilişkilerin düzeyini ve yönünü belirlemeye yönelik olarak ele alınan bu çalışmada panel veri analizi 

yöntemi kullanılmıştır. Pedroni ve Kao Eşbütünleşme Testleri sonucunda modelde kullanılan 

değişkenler arasında bir eşbütünleşme ilişkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yani bu değişkenler uzun 

dönemde birlikte hareket etmektedirler. Gerçekleştirilen Granger Nedensellik analizi sonuçlarına göre 

ise tarımsal alan ve gübre kullanımı ile iklim değişikliği arasında çift yönlü bir nedensellik ilişkisi 

varken tarımsal gelir ve tarımsal verimlilikten iklim değişikliğine doğru tek yönlü bir nedensellik 

ilişkisi bulunmaktadır. Yani modeldeki değişkenlerin tamamının iklim değişikliğinin nedeni olduğunu 

söylemek mümkündür. Ancak iklim değişikliği yalnızca gübre kullanımı ve tarımsal arazi 

kullanımının bir nedeni olarak ortaya çıkmaktadır. İklim değişikliğinin tarımsal verimlilik üzerinde 

anlamlı bir etkisi olmamasını optimist bir heyecanla karşılamaktan kaçınılması gerekir. Çalışmadan 

elde edilen bulgular 2004-2020 dönemine ait olup bu durumun gelecekte de devam edeceğine dair bir 

tahmin içermemektedir. Kaldı ki doğal afetler ve hava koşullarında ortaya çıkan değişimlerle birlikte 

tarımsal üretimi artırmak için daha fazla gübre ve kimyasal kullanımı iklim değişikliğinin 

hızlanmasına önemli katkılar sağlamaktadır. Analiz sonuçları da bu durumu destekler niteliktedir. 
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Mevcut şartlarda Türkiye’nin iklim değişikliğinin etkilerinin hissedildiği diğer ülkelere göre şanslı 

olduğu söylenebilir. Ancak gelecekte bu şansın ne kadar süreceği bilinmediğinden gerekli önlemlerin 

bugünden alınmaya başlanması ve iklim değişikliği kapsamında tarımsal politikalara ağırlık verilmesi 

yerinde olacaktır. Özellikle kırsal alanda yaşayan, tek geçim kaynağı tarım olan bireyler iklim 

değişikliği konusunda bilinçlendirilmelidir. İklim koşullarına bağlı olarak, tarımsal ürün çeşitliliğinin 

değiştirilmesi ve gıda güvencesini sağlamak adına ivedi adımlar atılmalıdır. İklim kırılganlığı, düşük 

mahsul verimliliğine sebep olup tarımsal üretkenliği düşüreceği için alternatif tarım politikaları 

uygulanmalıdır. Kalkınmanın sürdürülebilirliği açısından yoksulluğu azaltacak, kıtlığı önleyecek, gıda 

güvenliğini sağlayacak iklim değişikliği uyum ve adaptasyon stratejileri belirlenmelidir.  
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ABSTRACT 

 We start from a two-dimensional transmission model problem in linear couple stress elasticity in a 

domain  IR 1,0− =  −   juxtaposed by a thin slab  IR 0, + =  . Our aim is to derive a 

first approximation of the impedance of the thin slab 


+   that models the effect of the thin 

slab 


+  on the fixed domain − . For that, we use the techniques of asymptotic expansion 

with scaling. We approximate the transmission problem by an impedance problem set 

only in the fixed domain −  and then we prove stability results and error estimates. 

Keywords:Linear elasticity, couple stress elasticity, thin slab, approximate impedance 

operator. 

 

1. Problem Setting 

We consider a family ( )P 
, where   is a small positive parameter, of transmission 

model problems in couple elasticity in a domain 
  consisting of two bonded 

homogeneous and isotropic micropolar bodies: −  and a thin slab 


+ . Such problems 

model for instance wave propagation between −  and the slab 


+ . We restrict our 

consideration to the case of elastostatics and a simple geometry. Thus we set 

 

and we consider the following transmission problem ( )P 
 (see[1], [3]): 

(A) Data: 1 2(f ,f )f − − −=  and g −  are the body forces and the body moments, respectively. 

(B) Unknowns: 1 2( , )u u u  

  =  and 
  are displacement vector and scalar rotation, 

respectively, with the index +  (resp. −  ) denotes the restriction on 


+  (resp. on −  ) 

(C) The constitutive relations: The asymmetric stress tensor ji   is given by the linear 

law: 

( ) ( ) , , , 1,2ji ji ij kk ij i j k                 = + + − + =  

where ji  is the torsion-tensor defined by: 
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11 1 1 22 2 2

12 1 2 21 2 1

,

,

D u D u

D u D u

 

   

 

   

   

     

= =

= − = +
 

with ij  is the Kronecker delta and ,    and   are material constants satisfying the 

inequalities: 

0, 3 2 0, 0.       +    

Equations in −  

( )

1 11 2 21 1

1 12 2 22 2

2 2

1 2 1 2 2 1

( , ) ( , ) ,

(1) ( , ) ( , ) ,

( ) 2 (D D ) 4 .

D u D u f

D u D u f

D D u u g

   

   

   

   

   

     

− − − − − − −

− − − − − − −

− − − − − − − − −

 + = −


+ = −


+ + + − − = −

 

Equations in 


+  

( )

1 11 2 21

1 12 2 22

2 2

1 2 1 2 2 1

( , ) ( , ) 0,

(2) ( , ) ( , ) 0,

( ) 2 (D D ) 4 0.

D u D u

D u D u

D D u u

   

   

   

   

   

     

+ + + + − −

+ + + + + +

+ + + + + + + +

 + =


+ =


+ + + − − =

 

Boundary conditions on −  

0,
(3)

0.

u



−

−

 =


=
 

Boundary conditions on 


+  

21

22

2

( , ) 0,

(4) ( , ) 0,

( ) D 0.

u

u

 

 



 

 

  

+ + +

+ + +

+ + +

 =


=


+ =

 

Transmission conditions on   

21 21

22 22

2 2

( , ) ( , ),

(5) ( , ) ( , ),

( ) D ( ) D .

u u

u u

   

   

 

   

   

     

− − − + + +

− − − + + +

− − − + + +

 =


=


+ = +

 

It is well known [1] that the transmission problem ( )P 
 has a unique solution in the 

space W  defined by: 
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When   is small enough the numerical solution of the transmission problem ( )P 
 is 

usually very difficult to calculate. In fact the small thickness of the thin slab 


+  

generates difficulties in the meshing as   goes to 0 . So our aim is to model the 

effect of the thin layer 


+  on the fixed domain −  by an approximate impedance 

boundary condition on  , to bring back the transmission problem ( )P 
 to an 

equivalent boundary limit problem set in the fixed domain − , i.e. we replace the 

system of equations in 


+ , the transmission conditions on   and the boundary 

conditions on 


+  by an approximate impedance boundary condition on  , which will 

be established by a method based on techniques of asymptotic expansion with  scaling. 

2. Formal definition of the impedance 

The parameter   is supposed to be small enough, we will approach the transmission 

problem ( )P 
 set in 

  by a problem set in the fixed domain − . For that we solve the 

following limit problem: 

( )2 ,

( ) : ,

.

Equations in

P u on on

Boundary conditions on



    



  

+

+ + +

+

 


=  = 




 

In an adequate space, the problem ( )P 

+  has a unique solution ( , )u + + . Then we define 

the impedance operator T   as the following: 

( )21 22 2( , ) : ( , ) , ( , ) , ( ) D
t

T u u      

         + + + + + + + + + 
= +  

from the transmission conditions (5), it follows that 

( )21 22 2( , ) , ( , ) , ( ) D ( , )
t

u u T u      

       − − − − − − − − −  − − 
+ =  

and the transmission problem ( )P 
 is then equivalent to the following impedance 

problem set in − : 

( )

( )21 22 2

1 ,

( ) :

( , ) , ( , ) , ( ) D ( , ).
t

Equations in

P Boundary conditions on

u u T u



      

       

−

− −

− − − − − − − − −  −  − 








+ =



 

The impedance operator T   describes exactly the effect of the thin layer 


+  on the 

fixed domain − . Since the exact impedance operator T   can not be calculated, we will 

just prove that it can be approximated by *T   with: 
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( )

( )

2

1 1

* 1 1 2

2

1 1 2

4 ( )

2

4
( , )

4
( )

D

T D D

D D



   



  

  


 

 
    

 

 
    

 

+ + +

+ +

+ +

+ +

+ +
+ +

+ +

 +
 

+ 
 

= − 
+ 

 
+ + − 

+ 

 

The solution ( , )u − −  of ( )P 
 in −  is then approximated by the solution * *( , )u − −  of 

the following approximate impedance problem: 

 

and we state and prove the following result: 

3. Main result 

Using the techniques of asymptotic expansion, we prove the following result: 

Theorem. The problem *( )P 

−  has a unique solution in the space 

 

and the following error estimate holds: 

2
1 1

2

* *
( ) ( )

,
H H

u u C     
− −

− − − −  
 

− + −   

where 0C   is a constant depending only on ,f g− − and the elasticity coefficients. 
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Özet 

Bal yüzyıllardır insan ve hayvan sağlığı için önemli yeri olan mucizevi hayvansal bir gıdadır. Ülkemiz 

ekonomisi için oldukça önemli bir yere sahip olan bal pek çok alanda kullanılmaktadır. Geçmişten 

günümüze bal gıda maddesi olarak tüketiminin yanı sıra, içerdiği etkin maddeler nedeniyle 

hastalıkların tedavisinde kullanılmıştır. İçeriğinde bulunan organik asitler, proteinler, mineraller, 

vitaminler, amino asitler, polifenoller, aroma bileşikleri, enzimler ve ek bileşenler balın metabolik 

skalası oldukça geniş olan karaciğer üzerine antioksidan ve rejeneretif etkilerinin de araştırılmasına 

sebep olmuştur. Balın iyi bir antioksidan olduğu ve antioksidan etkinin miktarının balın üretildiği 

coğrafi bölgeden etkilendiği bilinmektedir. Bal, dokuların doğal yenilenme sürecini destekleyen, 

dejeneratif değişikliklerin ilerlemesini azaltan ve dejeneratif hastalıklarda organizmanın yükünü 

hafifleten bir bileşendir. Balın, karaciğer hasarının engellenmesinde antioksidan ve rejeneratif etkisiyle 

ilgili olumlu sonuçlar veren çalışmalar olsa da bu etkilerin daha kapsamlı klinik araştırmalarla 

yapılması faydalı olacaktır. 

Anahtar kelimeler: bal, karaciğer, antioksidan, rejenerasyon 

Abstract 

Honey is a miraculous animal food that has an important place for human and animal health for 

centuries. Honey, which has a very important place for the economy of our country, is used in many 

areas. From the past to the present, besides the consumption of honey as a food, it has been used in the 

treatment of diseases due to the active substances it contains. Organic acids, proteins, minerals, 

vitamins, amino acids, polyphenols, aroma compounds, enzymes and additional components in its 

content have led to the investigation of the antioxidant and regenerative effects of honey on the liver, 

which has a wide metabolic scale. It is known that honey is considered a good antioxidant and the 

amount of antioxidant effect is affected by the geographical region where honey is produced. Honey is 

a component that supports the natural regeneration process of tissues, reduces the progression of 

degenerative changes and alleviates the burden of the organism in degenerative diseases. Although 

there are studies that show positive results regarding the antioxidant and regenerative effects of honey 

in the prevention of liver damage, it would be beneficial to conduct more comprehensive clinical 

studies on these effects. 

Key words: honey, liver, antioxidant, regeneration 
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Giriş 

Son yıllarda dünya genelinde insidansı artan diyabetes mellitus, hipertansiyon, kanser, Alzheimer 

hastalığı, ateroskleroz ve kalp hastalığı gibi dejeneratif veya kronik hastalıklar, başlıca ölüm nedenleri 

olarak rapor edilmektedir. Bu hastalıkların nedenlerinin araştırılmasıyla ortaya çıkan oksidatif stres, 

karaciğer, cilt, pankreas ve üreme organları gibi birçok hayati organdaki dejeneratif değişikliklerin 

ilerlemesinde kilit oyuncudur (Erejuwa ve ark., 2012; Iftikhar ve ark., 2022). Oksidatif stres, 

“oksidanlar ve antioksidanlar arasında oksidanlar lehine potansiyel olarak hasara yol açan bir 

dengesizlik” olarak tanımlanır (Sies, 1991). Oksidan üretimin artması ya da reaktif bileşenlerin 

uzaklaştırılmasındaki azalma ile ortaya çıkan bu dengesizlik, oksidatif stresin artmasıyla, yaşayan 

organizmanın homeostasisinden sorumlu biyomoleküller üzerine saldırının artışı ve nihayet hücrenin 

fizyolojik işlevlerinin bozulması ve hatta ölmesiyle sonuçlanmaktadır.  Reaktif türler, reaktif oksijen 

türleri (ROS) veya reaktif nitrojen türleri (RNS) olabilir. Söz konusu reaktifler, aerobik organizmaların 

mitokondriyal elektron taşıma zinciri sırasında metabolizmanın yan ürünleri olarak, kararsız 

biyomoleküllerin otooksidasyonu sırasında ve inflamasyona yanıt olarak üretilebilir (Sies, 1991; 

Halliwell,  2011) Bu reaktiflerin sebep olduğu oksidatif hasarı geciktiren, önleyen veya ortadan 

kaldıran maddeler “antioksidan” olarak tanımlanmıştır (Halliwell ve Gutteridge, 2015). Normal 

metabolik koşullarda endojen ve eksojen antioksidanlardan oluşan genel antioksidan savunma 

sisteminin etkinliği, aşırı reaktif türlerin temizlenmesine hizmet eder Bu antioksidan savunma ağı 

içinde endojen antioksidanlar, enzimatik (süperoksit dismutaz, katalaz, glutatyon peroksidaz gibi)  ve 

enzimatik olmayan (glutatyon, vitamin C ve E gibi) antioksidanları kapsarken, eksojen antioksidanlar 

ise mikro besinleri ve eksojen olarak uygulanan diğer antioksidanları içerir (Halliwell,  2011; 

Halliwell ve Gutteridge, 2007).   

Sadece dejenerasyonu başlatmaktan sorumlu olmayıp, aynı zamanda var olan rejenerasyon sürecini de 

engellediği düşünülen ROS’nin sebep olduğu oksidatif stresin kontrolü kapsamında biyoterapötiklerin 

etkinliğini arttırmanın ve doğal rejenerasyon sürecini kolaylaştırmanın etkili bir strateji olduğu 

vurgulanmaktadır.  Antioksidanlar açısından zengin gıdaların biyoterapötik olarak kullanılması, 

ROS'in temizlenmesine, oksidatif stresin hafifletilmesine yardımcı olur ve yenilenmeyi hızlandırmak 

için umut verici bir yaklaşım olarak değerlendirilmektedir (Dayoub ve ark, 2013; Kozakowska ve ark., 

2015). Antioksidan açısından zengin gıda takviye araştırmaları kapsamında, materyalini balın 

oluşturduğu in vitro ve in vivo araştırmalarda balın antioksidan ve rejeneratif kapasiteleri ile ilgili 

bulgular dikkat çekici ve umut vericidir. 

Bal 

Neredeyse tüm çağlarda ve medeniyetlerde değerli bir insan gıdası ve ilacı olarak kabul edilen balın 

tedavi amaçlı kullanımına ilişkin ilk yazılı kanıt MÖ 2100-2000 yıllarına tarihlenen bir Sümer tablet 

yazısında bulunmuştur (Mandal ve Mandal, 2011). Bal, kullanımının MÖ 5500 yılına kadar 

izlenebildiği Eski Mısırda, tanrılara adak, mumyalama malzemesi ve yara örtüsü olarak kullanılmıştır 

(Davidson, 2014). Eski Yunanda, düzenli bal tüketiminin ömrü uzattığına ve sağlığı iyileştirdiğine 

inanılmıştır (Lahanas, 2016). Hipokrat, yaraları tedavi etmek ve çeşitli ülserleri iyileştirmek için bal 

reçete etmiş,  Bal ve su karışımı, susuzluğu gidermek için bir enerji içeceği olarak insanlara 

sunulmuştur (Chepulis, 2008). İbn-i Sina, balı tüberküloza çare olarak kullanmış, geleneksel Çin 

tıbbında ve Ayurveda'da ise bal, yara iyileşmesi ve çeşitli bağırsak hastalıklarının tedavisinde 

kullanılmıştır (Boukraȃ, 2013). Son zamanlarda modern tıp çerçevesinde, balın ve bal arılarından elde 

edilen diğer ürünlerin hastalıkların tedavisinde kullanılmasına dayanan apiterapi olarak bilinen ayrı bir 

bilim dalı kurulmuştur (Bogdanov, 2012; Kuropatnicki ve ark., 2018).  

Balın içeriği 

Floral kaynağına bağlı olarak, balın bileşimi bal türleri arasında büyük farklılıklar gösterir. Kuru 

maddesinin %99’unu şekerin oluşturduğu bal, aynı zamanda organik asitler, proteinler, mineraller, 

vitaminler, amino asitler, polifenoller, aroma bileşikleri ve yaklaşık 500 enzim dahil olmak üzere 

çeşitli ek bileşenler içeren oldukça doymuş ve viskoz bir şeker çözeltisidir (Iftikhar, 2022). Bal, 

biyolojik etkilerinin geniş bir yelpazesini ortaya koyan ve doğal olarak oluşan antioksidanlar olarak 

hizmet eden fenolik asitler ve flavonoidler ile iyi stoklanmıştır. Balın bu çok zengin kimyasal profili, 
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balın nesillerdir diyet ve tıbbi kullanımını açıklar. Bu bileşiklerin çeşitliliği balı diğer birçok meyve ile 

benzer kapasiteye sahip mükemmel bir antioksidan adayı yapmaktadır (Keskin ve ark., 2021). 

Yapılan araştırmalar, balın hipokolesterolemik, kardiyoprotektif, antihipertansif, hepatoprotektif, 

gastroprotektif, nöroprotektif, nefroprotektif, antibakteriyel, antiviral, antifungal, antioksidan, anti-

inflamatuar, antiaritmik, antileishmanial, antitrombotik, antinosiseptif ve immünosiseptif dahil olmak 

üzere çok sayıda sağlık destekleyici etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Bal, antibakteriyel, 

antioksidan ve antienflamatuar bir ajan olarak hareket ederek rejeneratif iyileşmeye yardımcı 

olabilecek bileşenleri taşıma konusunda belirgin bir avantaja sahiptir (Iftikhar, 2022).  

Balın karaciğer üzerine antioksidan ve rejeneratif etkileri  

Vücudun en büyük organı olan karaciğer, amonyak gibi toksik ürünlerin detoksifikasyonu, birçok 

plazma proteininin biyosentezi, plazma glikoz seviyelerinin korunması, yağların emülsifikasyonu, 

birçok vitaminin depolanması, salgılanması gibi çok çeşitli görevlerin yerine getirilmesinde rol oynar 

(Michalopoulos & DeFrances, 2005). Böyle karmaşık ve değişken işlevleri etkin bir şekilde yerine 

getirmek için karaciğer, kalıcı bir boyutu korumak için mucizevi rejenerasyon kapasitesi sergiler.  

Karaciğer rejenerasyonu, başta sitokin, büyüme faktörleri ve metabolik yollar olmak üzere çeşitli 

aracıların aktivasyonunu gerektiren, yüksek düzeyde düzenlenmiş bir süreçtir. Oksidatif stresin, 

rejeneratif süreçte yer alan genlerin ekspresyonunu modüle ederek rejenerasyon sürecini engellediği 

bilinmektedir. Antioksidatif ve antiinflamatuar özelliklere sahip doğal ürünler rejenerasyon sürecini 

hızlandırmaya hizmet edebilir (Cichoz-Lach & Michalak, 2014; Dayoub ve ark., 2013). Güçlü bir 

antioksidan, antienflamatuar ve hepatoprotektif ajan olan bal, karaciğer rejenerasyonundaki rolünü 

tespit etmek üzere pek çok çalışma yapılmıştır. Lee ve ark. tarafından gerçekleştirilen bir çalışmada 

genç ve orta yaşlı sıçanların karaciğerinde, Malesya gelam balı takviyesinin CAT ve GPx aktivitelerini 

geri kazandırdığı bildirilmiştir (Lee ve ark., 2011). Fareler üzerinde gerçekleştirilen başka bir 

çalışmada, triklorfon uygulanan farelere, oral yolla verilen çam balının, hepatik GPx (önemli ölçüde) 

ve SOD ve CAT (orta derecede) aktivitelerini restore ettiği ve hepatik hasarı azalttığı bildirilmiştir 

(Petrus ve ark., 2011). Balın benzer hepatoprotektif etkisi, streptozotocin ile indüklenen diyabetik 

sıçanlarda (Erejuwa ve ark.,2012) ve karbon tetraklorür (CCl4) uygulanan koyunlarda da (Al-Waili, 

2003) rapor edilmiştir. Tıkanma sarılığı olan sıçanlarda, artan hepatik ROS oluşumu, oksidatif stres ve 

inflamasyon (Çeleci ve ark., 2004; Liu ve ark., 2001) üzerine, bal takviyesinin karaciğerdeki bir lipid 

peroksidasyon belirteci olan MDA düzeylerini önemli ölçüde azaltarak ve eksikliği oksidatif strese 

katkıda bulunan ve bu nedenle yaşlanmada ve birçok hastalığın patogenezinde anahtar rol 

oynayabildiğine dikkat çekilen GSH içeriğini artırarak etki ettiği bildirilmişir (Kılıçoğlu ve ark., 

2008). Balın yeni bir antioksidan olarak değerlendirildiği son on yıllık süreçte, coğrafik bölgelerin 

özelliklerini taşıyan bal çeşitleri ile de pek çok çalışma yapılmıştır. Zhao ve ark.’nın 2017 yılında akut 

alkol ve 2018 yılında bromobenzen ile farlerde oluşturdukları karaciğer hasarı üzerine daha çok Doğu 

Asya bölgelerinden elde ettikleri cerana balları ile yaptıkları çalışmalarda, cerana balının in vitro 

olarak iyi bir antioksidan aktiviteye sahip olduğu, farelerde akut alkol kaynaklı ve bromobenzene ile 

oluşturulan karaciğer hasarını önleyebildiği, serumda antioksidan kapasitesini artırdığı ve hatta TGF-

β1'in ekspresyonunu önemli ölçüde inhibe ettiği dolayısıyla antioksidan ve hepatoprotektif etkilerinin 

olduğu bildirilmiştir (Zhao ve ark, 2017; Zhao ve ark. 2018).  

Protein enerji malnütrisyonunun (PEM) bir modelinde, bal takviyesi endojen kök hücreleri harekete 

geçirerek hepatositlerde rejeneratif süreci güçlendirdiği sonucuna varılmıştır (Prasetyo ve Hestianah, 

2017). Bal şurubunun, safranın su ekstraktı ile birlikte alüminyumun neden olduğu hepatotoksisiteye 

karşı serbest radikallerin temizlenmesi ve oksidatif stresin hafifletilmesi yoluyla koruyucu etkiler 

gösterdiği tespit edilmiştir (Shati ve Alamri, 2010). Abdelrahman ve ark.’nın yaptığı bir çalışmada, 

balın CCl4 kaynaklı toksisitede artan inflamatuar sitokinlerin seviyelerinde önemli bir düşüş 

sağlayarak rejenerasyon üzerinde olumlu bir etki yaptığı rapor edilmiştir (Abdelrahman ve ark., 2018). 

Sadek ve ark. deve sütü ile birlikte bal takviyesinin histopatolojik analiz ve düşük proinflamatuar 

sitokin seviyeleri ile hepatositlerin tamamen iyileşmesine ve rejenerasyonuna neden olduğu benzer 

sonuçlar göstermiştir (Sadek ve ark., 2016). Balın tüberküloz önleyici ilaçlarla birlikte 

uygulanmasının, dejenerasyon, fibroz ve nekrozda azalmayla birlikte rejenerasyonu desteklediği ve 

hepatositlerin yenilenmesini arttırdığı bildirilmiştir (Chandane ve ark., 2013).  Fahmy ve ark.’nın 

gerçekleştirdiği bir çalışmada, balın antitümör ilacı olan siklofosfamidin genotoksik etkilerini 
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iyileştirdiği gösterilmiştir. Siklofosfamid uygulaması, akut dilatasyon, inflamatuar hücrelerin 

infiltrasyonu ve anormal doku büyümesi paterni dahil olmak üzere karaciğer dokusunda büyük hasara 

neden olur. Değişken periyotlar için bal ile ön takviye, bu dejeneratif değişikliklerde önemli bir 

azalma göstermiş ve karaciğer dokusunun normalleşmesiyle sonuçlanmıştır (Fahmy ve ark., 2015).  

Mahdy ve ark.’nın balın, tek başına ve Nigella sativa ile kombinasyon halinde, tiyoasetamid (TA) 

kaynaklı hepatotoksisite modeli üzerindeki etkisini incelediği çalışmada TA’in fibrogeneze neden olan 

ve rejenerasyonu azaltan galektin-3 (Gal-3) düzeylerinde artışa neden olduğu, bal ile tedavinin, Gal-3, 

TGF-β1 ve fibrogenez seviyelerinde bir azalma gösterdiği ve bunun da rejenerasyon ve karaciğer 

fonksiyonlarında iyileşmeye yol açtığı bildirilmiştir (Mahdy ve ark., 2020). 

Sonuç 

Bu bildiride sunulan veriler, balın tek başına veya geleneksel terapi ile kombinasyon halinde 

uygulanmasının, yaygın olarak oksidatif stres ile ilişkili karaciğer hastalıklarının yönetiminde 

terapötik faydalar sağlayabileceğini göstermektedir. Fakat unutulmamalıdır ki balın toplam 

antioksidan aktivitesi, karmaşık kimyasal bileşiminin ve farklı maddeler arasındaki karmaşık 

etkileşimlerinin sonucudur. Balın toplam antioksidan aktivitesi ile polifenol içeriği arasında önemli bir 

korelasyon vardır. Çevre ve iklim koşulları, bitki kaynakları, toplam fenolik içerik ve renk farklılıkları 

balın antioksidan aktivitesini etkileyebilecek faktörler arasındadır. Balın ve bileşenlerinin, karaciğer 

hasarının engellenmesinde atioksidan ve rejeneratif etkisiyle ilgili olumlu sonuçlar veren çalışmalar 

olsa da bu etkilerin daha kapsamlı bir şekilde araştırılmasına ilişkin klinik çalışmaların yetersizliği 

dikkat çekicidir. Bu nedenle, balın antioksidan ve rejeneratif potansiyelini ve buna dahil olan kesin 

moleküler mekanizmaları keşfetmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. 
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Özet 

Memeli metabolizmasında enflamasyonda onarım sürecini aktive etmek üzere karmaşık bir seri lokal 

ve sistemik savunma reaksiyonları olarak tanımlanan akut faz yanıt esnasında metabolizma tarafından 

oluşturulan proteinler akut faz proteinleri olarak tanımlanır. Memeli hayvanlarda yavrunun ilk besini 

olan süt, laktasyon periyodu boyunca meme bezleri tarafından üretilen bir meme salgısıdır. Süt aynı 

zamanda dengeli beslenmede önemli yeri olan ve üretimi hızla artan dünya nüfusu için hayvansal gıda 

ihtiyacının giderilmesinde büyük bir paya sahip bir insan gıdasıdır. Meme dokusunun yangısı olarak 

tanımlanan mastitis tanısında kullanılan pek çok yöntemin yanı sıra sütte bulunan akut faz proteinleri 

de son yıllarda klinik teşhiste önem kazanmıştır. Bu bildiride, sütte mastitis biyobelirteçleri olarak 

kullanılabilecek bazı akut faz proteinleri hakkında bilgiler sunulmaktadır. Yapılan çalışmalar serum 

amiloid A ve haptoglobinin süt izoformlarının yanı sıra C-reaktif protein ve α-1 asit glikoproteinin 

yangı tanısında en çok kullanılan akut faz proteini olduğunu göstermektedir. Veteriner hekimlikte süt 

gibi biyolojik materyal spesifik çalışmaların akut faz proteinlerinin tespitinin yaygınlaşması meme 

hastalıklarında özellikle de subklinik mastitis teşhisinde ve bu hastalıkların prognozu için kıymetli 

bilgiler sağlayacaktır. Süt endüstrisinde mastitis kaynaklı verim kayıpları açısından da akut faz 

proteinlerinin tanıda kullanılması ekonomik açıdan önemlidir.  

Anahtar kelimeler: Süt, akut faz yanıt, akut faz proteinleri  

 

Abstract 

Proteins formed by metabolism during the acute phase response, defined as a complex series of local 

and systemic defense reactions to activate the repair process in inflammation in mammalian 

metabolism, are defined as acute phase proteins. Milk, the first food of the offspring in mammalian 

animals, is a mammary secretion produced by the mammary glands during the lactation period. Milk is 

also a human food that has an important place in a balanced diet and has a large share in satisfying the 

need for animal food for the world's population, the production of which is rapidly increasing. In 

addition to many methods used in the diagnosis of mastitis, which is defined as the inflammation of 

the breast tissue, the acute phase proteins contained in milk have gained importance in clinical 

diagnosis in recent years. In this paper, information is presented about some acute phase proteins in 

milk that can be used as biomarkers of mastitis. Studies have shown that serum amyloid A and 

haptoglobin, as well as milk isoforms, C-reactive protein and α-1 acid glycoprotein are the most 

commonly used acute phase protein in the diagnosis of inflammation. The widespread detection of 

acute phase proteins of biological material specific studies such as milk in veterinary medicine will 

provide valuable information for breast diseases, especially in the diagnosis of subclinical mastitis and 
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the prognosis of these diseases. In terms of yield losses caused by mastitis in the dairy industry, it is 

also economically important to use acute phase proteins in diagnosis. 

Keywords: Milk, acute phase response, acute phase proteins 

  

Giriş 

Memeli canlılarda, enfeksiyon, doku yaralanması, travma veya cerrahi, yanık, neoplastik büyüme veya 

immünolojik bozukluklar gibi enfeksiyöz veya enfeksiyöz olmayan nedenlere bağlı olarak 

homeostazis bozulur.  Bozulan homeostazisi yeniden düzenlemek ve bu sayede organları daha fazla 

yaralanmadan korumak, enfeksiyöz ajanları ortadan kaldırmak, organizma için zararlı molekülleri ve 

kalıntıları temizlemek ve organizmanın normal işlevine geri dönmesi için gerekli onarım sürecini 

aktive etmek üzere oldukça karmaşık bir seri lokal ve sistemik değişiklikler gerçekleşir ki doku 

yaralanmasından hemen sonra, spesifik immun yanıttan önce oluşan bu savunma reaksiyonlarına akut 

faz yanıt (AFY) adı verilmektedir (Tothova ve ark., 2014;  Petersen ve ark.,  2004; Bozukluhan ve 

Merhan, 2022). 

AFY’ın ilk kaynağı hasarlı dokudur ve doğal savunma hücrelerinin aktivasyonunu oluşturur. Aktive 

olup hasarlı bölgeye gelen makrofaj ve monositler gibi doğal savunma hücreleri interlökin (IL)-1, IL-

6, tümör nekroz faktörü alfa (TNF-α) gibi pro-inflamatuar sitokinlerin sentezini sağlarlar. Hücre içi ve 

hücreler arası sinyal molekülleri olarak görev yapan ve çözünür biyolojik mediyatörler olan bu 

sitokinler fibroblastların, lökositlerin ve endotelyal hücrelerin aktivasyonuna eşlik eder. Endotel 

hücreler ile birlikte inflamasyon bölgesine gelen makrofajlar ve nötrofiller proinflamatuar sitokinlerin 

yeniden salgılanmasına aracılık eder (Interlökin “IL”-6, IL-1β, tümör nekroz faktörü “TNF”-α, 

interferon γ, IL-8 ve makrofaj inhibitör protein- 1) (Garcia ve ark. 2013). AFY sırasında meydana 

gelen lokal reaksiyonlar arasında kılcal geçirgenlikte artış, lökositlerin inflamasyon bölgesine göçü ve 

çeşitli kimyasal mediyatörlerin salınımı yer alırken aynı zamanda hücrede gen ekspresyonu, metabolik 

süreç, oksidasyon-redüksiyon potansiyelinin düzenlenmesi ve hücre zarındaki iyon akışı gibi birçok 

farklı etkiye sahip olan sitokinlere yanıt olarak karaciğerde bazı proteinlerin sentezinde değişiklikler 

görülür (Petersen ve ark., 2004; Ceciliani ve ark., 2012). AFY ile ortaya çıkan sitokinlere yanıt olarak 

büyük ölçüde karaciğer tarafından sentezlenen plazma proteinlerine ise akut faz proteinleri (AFP) adı 

verilir. AFP esas olarak karaciğerde üretilir, ancak meme bezi, beyaz kan hücreleri, üreme sistemi, 

solunum, sindirim sistemi ve yağ dokusu gibi bazı ekstrahepatik dokular da bu proteinleri üretebildiği 

bildirilmektedir (Dalanezi ve ark., 2020) 

Sağlıklı insan ve hayvanlarda dolaşımdaki AFP düzeyleri önemsiz düzeyde düşük bulunurken, AFY 

sırasında plazma AFP konsantrasyonları önemli ölçüde değişmektedir. Akut faz yanıt sırasında plazma 

düzeyleri artan AFP’ler pozitif AFP’ler, azalan AFP’lere ise negatif AFP’lerdir. Pozitif AFP’ler 

Haptoglobin (Hp), Serum Amiloid A (SAA), C-Reaktif Protein (CRP), α-1 Asit Glikoprotein (AGP), 

Seuloplazmin (Cp) ve Fibrinojen (Fb)  iken, negatif AFP’ler albumin (Alb) ve transferrin olarak 

bildirilmektedir (Ceciliani ve ark., 2012; Tathova ve ark., 2014; Ilıev ve Georgieva, 2016). Pozitif 

AFP’ler ise kandaki konsantrasyonlarındaki artışın büyüklüğüne göre major, orta ve minör AFP’ler 

olarak isimlendirilmektedir. AFP’nin doku hasarının bir yansıması olması, hasarın tespiti için önemli 

bir biyobelirteç olarak değerlendirilmelerine olanak sağlamıştır. İnsan ve hayvan hekimliğinde yapılan 

çalışmalar AFP’nin tanısal önemi olduğunu ancak memeli türü, hastalık şiddeti ve etiyolojisi gibi 

faktörlerden etkilendiklerinin unutulmaması gerektiği vurgulanmaktadır (Murata ve ark., 2004; Gökçe 

ve Bozukluhan, 2009). 

Her geçen gün hızı ve hassiyeti artan yöntemlerle enflamatuar sürecin oluşumu hakkında bilgi vermesi 

ve hastalığın tanısında ve prognozunda güvenilir belirteçler olmaları sayesinde ilgi çeken AFP 

hakkında daha fazla bilgi edinmek üzere spesifik hastalıklar ve plazma dışında süt gibi farklı biyolojik 

materyallerde AFP ölçümleri de merak konusu olmuştur. Meme enfeksiyonunun daha doğru ve daha 

hızlı saptanmasını sağlamak için mastitis teşhisi için yeni araçlar üzerinde çalışılmaktadır, bu araçlar 

arasında süt proteinleri de bulunmaktadır. APF, mastitis teşhisi için kullanılabilecek bir tür süt 

proteinidir. Bu bildiride, sütte mastitis biyobelirteçleri olarak kullanılabilecek bazı AFP hakkında 

bilgiler sunulmaktadır.  
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Mastitis ve sütte bulunan AFP 

Süt, memeli hayvanların laktasyon periyodu sürecinde meme bezleri tarafından üretilen, yavrunun ilk 

besinidir. Süt ve süt ürünlerinin güvenilir gıdalar olarak üretimi hızla artan dünya nüfusu için 

hayvansal gıda ihtiyacının giderilmesinde çok önemli bir yer kaplamaktadır. Süt verimini ve kalitesini 

etkileyen kritik bir faktör olarak mastitis, dünya çapında ruminantların en önemli sağlık sorunlarından 

biridir ve bu nedenle hassas ve spesifik tespiti büyük önem taşımaktadır. Klinik mastitis, memenin ve 

sütün gözle görülür anormallikler açısından incelenmesiyle teşhis edilebilirken, subklinik mastitisin 

belirlenmesi daha zordur. Subklinik mastitisli hayvanlarda tanı, çoğunlukla Somatik Hücre Sayımı 

(SCC), California Mastitis Testi (CMT) gibi dolaylı yöntemlerle sütte yapılırken (Kelly ve ark. 2018),  

meme içi enfeksiyondan kaynaklanan hastalık, bakteriyolojik kültür (BC) veya PCR gibi moleküler 

testler ile araştırılır (Ezzat Alnakip ve ark., 2014, Contreras ve ark., 2007, Chakraborty ve ark., 2019). 

Dolaylı teşhis yöntemleri ise temel olarak meme mikro-çevresinin inflamatuar süreç sırasında 

bağışıklık hücreleri ve bağışıklık aracılarının konsantrasyonunda bir artışla değişmesi ilkesine dayanır 

(Hughes ve Watson, 2018). Fakat evrensel olarak kabul edilmiş spesifik bir tanı algoritması veya 

protokolü henüz mevcut değildir.  Meme bezi iltihabı sırasında süte salınan AFP’nin potansiyel olarak 

"mastitis belirteci" olarak hizmet edebileceği bildirilmiştir (Smolenski ve ark. 2011; Thomas ve ark. 

2015) Ayrıca AFP’nin SCC testinden daha az engelleyici faktöre sahip olması nedeniyle bu 

yaklaşımın daha doğru olduğu düşünülmektedir (Hussein ve ark., 2018).  Buna göre, AFP alternatif ve 

bütünleştirici teşhis aracı olarak uygulanması son yıllarda çeşitli çalışmaların konusu olmuştur (Giagu 

ve ark., 2022; Libera ve ark., 2021). 

Yaygın olarak araştırılan potansiyel biyobelirteçlerden oluşan bir grup, serumda inflamasyonun klinik 

biyobelirteçleri olarak yaygın olarak kullanılan ancak aynı zamanda sütte de bulunan APF’ dir. 

Özellikle serum amiloid A (M-SAA) ve haptoglobinin (HP) süt izoformları en çok kullanılanlar 

arasındadır (Hussein ve ark. 2018; Chakraborty ve ark. 2019; Iliev ve Georgieva 2019).  

Süt serum amiloid A (M-SAA): Subklinik mastititis belirteci olarak, özellikle süt ineklerinde en çok 

çalışılan AFP’lerinden biri olan M-SAA’nın, ekstrahepatik olarak sağlıklı meme epitel hücreleri 

tarafından (McDonald ve ark. 2001; Larson ve ark. 2005) ve inflamasyon sırasında (Grönlund ve ark. 

2003; Larson ve ark. 2005; Brenaut ve ark. 2005) üretildiği bildirilmiştir. SAA, doğuştan gelen 

bağışıklık reaksiyonunun modülasyonunu yani monositlerin ve nötrofillerin çekimine, göçüne ve 

yapışmasına aracılık ederek, Gram pozitif ve negatif patojenlerin opsonizasyonunu artırmaktadır 

(Ceciliani ve ark., 2012). En çok inek sütlerinde çalışılan M-SAA düzeylerinin, koyun sütlerinde inek 

sütünden 10 kat daha yüksek olduğu (Miglio ve ark., 2013) bu parametrenin keçi sütlerinde, 

enfeksiyon olmasa bile laktasyonun ilerlemesiyle fizyolojik olarak artışı nediyle, masisist belirteci 

olmaya uygun olmadığı rapor edilmiştir (Pisanu ve ark., 2020) 

Haptoglobin (Hp): Sütte bulunan HP, tanımlanmamış bir kökene sahiptir. Ancak M-SAA'ya benzer 

şekilde meme dokusunda ekstrahepatik üretim de olabilir. Hp'nin demire bağlanarak bakteriler 

tarafından demirin kullanılmasını önleyerek ve oksidatif hasarı engellemek için hemoglobin 

bağlanarak anti inflamatuar ve bakteriyostatik etkiler göstermektedir (Ceciliani ve ark., 2012). Varol 

ve ark. ‘nın (2022) gerçekleştirdiği bir çalışmada süt Hp düzeylerinin postpartum dönemde zamanla 

azaldığı bildirilmiştir Fizyolojik olarak doğumun bir stres kaynağı oluşu, meme bezlerindeki değişim 

süt Hp varlığını açıklayabilir. Aynı zamanda deneysel ve doğal meme enfeksiyonlarında sütte HP 

konsantrasyonunun arttığı gösterilmiştir (Grönlund ve ark., 2003; Eckersall ve ark., 2006;  Gerardi ve 

ark., 2009). İnflamasyonda,  HP’nin sütte, kandan daha hızlı yükseldiği bunun da meme bezi 

tarafından bu biyobelirteç üretiminin hızlı ve spesifik olduğun kanısını doğurmuştur (Hiss ve ark., 

2004). İneklerde teşhis performansı umut verici olan Hp diğer süt türlerinde de değerlendirilmesini 

teşvik eder. Bu biyobelirteç, diğer belirteçlerin tatmin edici performanslar sağlayamadığı geç 

laktasyonda, keçi mastitisinin teşhisi için de umut verici olabilir (Pisanu ve ark. 2020). 

C-reaktif proteinin (CRP): Sütte CRP varlığının, mastitisin biyolojik belirteçleri olma potansiyeli 

gösterdiği bildirilmektedir (Thomas ve ark., 2015; Simões ve ark., 2018). CRP, enfeksiyonlar sırasında 

bağışıklık sistemini düzenler, enfeksiyöz ajanları yok eder, doku hasarını en aza indirir ve doku 

onarımını ve yenilenmesini kolaylaştırır (Horadagoda ve ark., 1999). 
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AGP (α-1 asit glikoprotein): Araştırmalar sınırlı olsa da son zamanlarda, , süt ve meme dokusunda, 

meme iltihabının potansiyel bir biyolojik belirteci olarak tanımlanmıştır (Ceciliani, 2012) AGP'nin 

meme bezinin alveolar hücreleri tarafından üretildiği, ancak sütteki AGP'nin büyük bir kısmının beyaz 

kan hücreleri tarafından salındığı bildirilmiştir (Ceciliani ve ark., 2007). AGP, apoptozu azaltır, 

makrofajlar tarafından anti-inflamatuar sitokinlerin kspresyonunu arttırır ve epitel hasarının 

düzenlenmesinde görev alır (Ceciliani ve ark., 2007; Van Molle ve ark., 1997, Hochepied ve ark, 

2003). Dalanezi ve ark’nın (2020) yaptığı bir çalışmada farklı patojenlerin neden olduğu klinik 

mastitisli ineklerden alınan süt örneklerinde AGP ilk kez tespit edilmiştir. Klinik mastitisli ineklerin 

süt AGP düzeylerinin etken türüne göre farklı artışlar gösterdiği rapor edilmiştir. 

Sonuç 

AFP ile yapılan özellikle beşeri çalışmalarda enfeksiyon, inflamasyon veya doku hasarı sırasında 

konsantrasyonları hızla arttığı tespit edilen bu proteinler, inflamasyonun bir göstergesi olarak 

değerlendirilmektedir. Klinik önemi olan bu proteinlerin plazma konsantrasyonları hayvanlarda 

hayvan türü ve doku hasarı şiddetine göre farklılık göstermektedir. Akut faz proteinlerinin çoğu, beşeri 

hekimlikte ayrıntılı olarak incelenmiştir ve hastalıkların tanı ve prognozunda rutin olarak 

kullanılmaktadır. Veteriner hekimlikte bu biyokimyasal parametrelerin tür, hastalık ve süt gibi 

biyolojik materyal spesifik çalışmalarının yaygınlaşması hastalıkların prognozu için kıymetli bilgiler 

sağlayacaktır. Süt endüstrisinde mastitis kaynaklı verim kayıpları açısından da akut faz proteinlerinin 

tanıda kullanılması ekonomik açıdan önemlidir. 
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Ekmek beslenmemizde önemli bir yere sahiptir. Dünyada en çok israf edilen gıda grubunun tahıl 

ürünleri olduğu ve bunlar içinde ekmeğin ilk sıralarda yer aldığı belirtilmektedir. Ülkemizde her yıl 

yaklaşık 2 milyar adet ekmek bayatlama sonucu çöpe atılmakta ve bu yolla büyük ekonomik kayıp 

yaşanmaktadır. İsrafın boyutlarının bu denli yüksek olduğu göz önünde bulundurulduğunda bayat 

ekmeklerin geri kazanılması ve bir şekilde değerlendirilmesinin ne derece önemli olduğu ortaya 

çıkmaktadır. Bu nedenle, bu çalışmada bayat ekmeklerin rotary tipi bisküvi üretimindeki kullanım 

olanaklarının araştırılması ve gıda hammaddesi olarak yararlanılması amaçlanmıştır. Bayat ekmeklerin 

tekrar un haline dönüştürülerek değerlendirilmesi ile kayıpların azaltılması söz konusu olacaktır. 

Yapılan bu çalışmada, kontrollü şartlarda ve oda sıcaklığında bayatlaması için 3 gün bekletilen 

ekmekler, bütün halde öğütülerek una dönüştürülmüştür. Elde edilen bayat ekmek unu, formülasyonda 

kullanılan un esasına göre, %0, %15, %30 ve %45 seviyelerinde rotary tipi bisküvi üretiminde 

kullanılmıştır. Üretilen ürünler üzerinde fiziksel, tekstürel, duyusal özellikler incelenerek ürünlerin 

kalitesi üzerinde meydana gelen değişimler izlenmiştir. Bayat ekmek unu seviyesinin artması; tüm 

örneklerde yayılma oranı değerlerini arttırmıştır. Ayrıca bayat ekmek unu ilave seviyesinin artması 

pişme kaybı değerini azaltıcı yönde etki ederken %30 ve %45 seviye değerlerinde ise istatistiki olarak 

birbirinden farksız bulunmuştur. Bayat ekmek unu seviyesi arttıkça rotary tipi bisküvi örneklerinin L 

renk değerleri genel olarak azalırken a ve b renk değerleri ise genel olarak artmıştır. Ayrıca bayat 

ekmek unu seviyesinin artmasıyla bisküvilerin kırılma kuvveti değerleri azalmıştır. Bisküvi 

örneklerinin görünüm, renk ve genel kabul edilebilirlik parametrelerinde en yüksek değerler %15 

bayat ekmek unu seviyesine ait olurken genel koku parametresinde kontrol seviyesine en yakın 

değerler %30 seviyesinde elde edilmiştir. Ayrıca genel tat, aroma ve gevreklik/sertlik değerlerinin 

istatistiki olarak (p<0,05) birbirinden farksız olduğu bulunmuştur. Duyusal testlerde yapılan genel 

kabul edilebilirlik sonuçlarına göre, genel olarak bayat ekmek unları rotary tipi bisküvilerde %15 ilave 

seviyesinde üretimlerinde kullanılabileceği sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Bayat ekmek unu, bisküvi, tekstürel özellik, tüketim kalitesi. 
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Bread has an essential place in our diet. It is stated that the most wasted food group in the world is 

grain products, and bread ranks first among them. In our country, approximately 2 billion pieces of 

bread are thrown away yearly due to staleness, resulting in a tremendous economic loss. Considering 

the extent of waste is so great, it becomes clear how important it is to recycle and use stale bread. 

Therefore, this study aims to investigate the possibilities of using stale bread in rotary-type biscuit 

production and using it as a food raw material. By converting stale bread into the flour again, it will be 

possible to reduce the waste and economic losses that occur in this way. In this study, bread was kept 

for three days to stale under controlled conditions and, at room temperature, was ground into flour. 

Obtained stale bread flour were used in rotary-type biscuit production at 0%, 15%, 30%, and 45% 

levels, based on the flour used in the formulation. The physical, textural and sensory properties of the 

biscuits were examined, and the changes in the quality of the products were monitored. Increased level 

of stale bread flour; increased the spreading rate values in all samples. In addition, while the increase 

in the addition level of stale bread flour has a decreasing effect on the baking loss value, it was found 

statistically indifferent at 30% and 45% level values. As the level of stale bread flour increased, the L 

color values of the rotary-type biscuit samples generally decreased, while the a and b color values 

increased in general. In addition, with the increase in the level of stale bread flour, the breaking 

strength values of the biscuits decreased. The highest values in the appearance, color, and general 

acceptability parameters of the biscuit samples belonged to the level of 15% stale bread flour. In 

comparison, the values closest to the control level in the general odor parameter were obtained at 30%. 

In addition, it was found that the general taste, aroma, and crispness/hardness values were statistically 

(p<0.05) not different from each other. According to the general acceptability results made in the 

sensory tests, it was concluded that stale bread flour could be used in the production of rotary-type 

biscuits at the addition level of 15%. 

Keywords: Stale bread flour, biscuit, textural feature, consumption quality. 

 

 

GİRİŞ 

Ekmek, günlük beslenmenin ayrılmaz bir parçası olmakla birlikte, dünyada en çok tüketilen gıda 

ürünlerinin başında yer almaktadır. Ucuz ve kolay ulaşılabilir olması, tokluk hissi oluşturması, sahip 

olduğu nötr tat ve aromanın bıkkınlık hissi vermemesi gibi özelliklerinden dolayı ekmek 

beslenmemizde büyük önem arz etmektedir (Ergun 2014; Ertürk vd 2015; Yüksel and Kayacıer 2016). 

Ekmek, Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği’ne (Tebliğ no: 2012/2) göre; buğday ununa 

su, tuz, maya (Saccharomyces cerevisiae) gerektiğinde enzimler (malt unu), ve izin verilen oranlarda 

gıda katkıları ilave edilip uygun bir yöntemle şekillendirilmesi, yoğrulması ve uygun şartlarda 

fermente edildikten sonra pişirilmesi ile üretilen bir ürün olarak tanımlanmaktadır. Bileşiminde 

yaklaşık; %52 karbonhidrat, %34 su, %8,5 protein, %3 yağ ve %1,7 kül bulunmakta olup 100 gr 

ekmek ortalama 270 kcal enerji sağlamaktadır (Yüksel 2014; Meral 2017). Ülkemizde günlük ekmek 

üretiminin yaklaşık 125 milyon adet olduğu ve kişi başı günlük protein ihtiyacının yarısının, enerji 

ihtiyacının ise %56 sının tek başına ekmekten karşılandığı bildirilmektedir (Bal vd 2013; Çağrı 2016; 

Anonim 2018; Göksu 2019).  

Ancak beslenmemizde miktar olarak bu kadar önemli bir yere sahip olan ekmeğin raf ömrü oldukça 

kısadır, Pişirme işleminden sonra, özellikle bileşiminde bulunan nişastada meydana gelen yapısal 

değişimlerden dolayı ekmeğin dokusu sertleşmekte ve ekmekte mikrobiyal bir bozulma olmamasına 

rağmen bayatlama olarak adlandırılan bu değişimler ekmeğin tüketim kalitesini önemli derecede 

düşürdüğünden tüketiciler tarafından tercih edilmemektedir (Yüksel 2014). Dolayısıyla bayat 

ekmeklerin tüketilmesi sağlık açısından bir sorun oluşturmamasına rağmen duyusal olarak tercih 

edilmemektedir. Bu durum ekmeğin fazla miktarda israf edilmesine neden olmaktadır. Ülkemizde 

üretilen, tüketilen ve israf edilen ekmek miktarına ilişkin fazla araştırma bulunmamakla birlikte 

Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından yapılan bir araştırmaya göre sadece ülkemizde günde yaklaşık 101 

milyon ekmek üretilmekte olup üretilen bu ekmeklerin günde yaklaşık 5,9 milyonu israf edilmektedir 

(Çağrı 2016). Dolayısıyla ülkemizde her yıl yaklaşık 2,1 milyar adet ekmek bayatlama sonucu çöpe 

atılmakta ve dolayısıyla yaklaşık 1,5 milyar TL ekonomik kayıp yaşanmaktadır (Öney 2015). İsrafın 
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boyutlarının bu denli yüksek olduğu göz önünde bulundurulduğunda bayat ekmeklerin geri 

kazanılması ve bir şekilde değerlendirilmesinin ne derece önemli olduğu ortaya çıkmaktadır (Yüksel 

2014). Son yıllarda araştırmacılar bayat ekmek unlarının değerlendirilmesi için çeşitli gıda ürünleri 

geliştirmektedir. Bayat ekmek unu kek, ekmek ve kurabiye gibi ürünlerin formülasyonunda 

kullanılmış ve çok az bir miktarı da farklı geleneksel yöntemlerle değerlendirilmiştir. Ancak ekmek 

kayıp miktarı çok fazla olduğu için bayat ekmeklerin geri kazandırılması ve değerlendirilmesine 

yönelik daha fazla bilimsel araştırmalara ihtiyaç vardır.  

Bisküvi, tüm dünyada tüketimi gittikçe artan bir tahıl ürünü olup besin kalitesinin yüksek olması, 

bayatlamadan uzun süre depolanabilmesi, tüketiciye hoş ve çeşitli lezzetler sunmasından dolayı hazır 

gıda sektöründe önemli bir yere sahiptir (Alioğlu 2019).TS 2383 no’lu standarda göre (TSE 2010) 

bisküvi; “Tahıl unu ya da unlarına kabarmayı sağlayan maddeler, yemeklik tuz, yemeklik nebati yağ, 

beyaz şeker ve gerektiğinde invert şeker, glikoz, yumurta, süt tozu, nişasta, peynir altı suyu tozu gibi 

yenilebilen maddeler çeşni ve katkı maddeleri katılıp sonra, su ile tekniğine uygun olarak yoğrularak 

uygun bir biçimde işlenmesi, şekil verilmesi ve pişirilmesi sonucunda elde edilen unlu mamul’’ olarak 

tanımlanmaktadır. 

Bu çalışmada bayat ekmeklerin Rotary tipi bisküvi üretiminde kullanım olanaklarının araştırılması ve 

insan gıdası olarak daha fazla oranda yararlanılması amaçlanmıştır. Çalışmada, kontrollü şartlarda 

bayatlatılan ekmekler, öğütülüp un haline getirildikten sonra elde edilen bayat ekmek unları farklı 

seviyelerde (%0, %15, %30 ve %45 ) bisküvi formülasyonuna katılmıştır. Bayat ekmek unu ile 

üretilen bisküvi örneklerinde yapılan analizler ile fiziksel, duyusal ve tekstürel, özellikler 

incelenmiştir.  

GELİŞME 

Materyal  

Araştırmada bisküvi üretiminde kullanılacak bayat ekmek ununu elde etmek amacıyla buğday unu, su, 

yaş maya ve tuz kullanılarak laboratuvar şartlarında ekmek üretilmiştir. Ayrıca bisküvi üretiminde Eti 

Gıda San. Ve Tic. A.Ş. firmasından temin edilen bisküvilik buğday unu, yağ (shortening), ayçiçek 

lesitini, amonyum bikarbonat, sodyum bikarbonat, sodyum asit pirofosfat, proteaz enzimi, invert 

şeker, pudra şekeri, etil vanilin, yağsız pastörize süt tozu kullanılmıştır. 

Metot 

Normal buğday ekmeği formülasyonunda 100 g un esasına göre %2,5 maya, %1,5 tuz ve farinograf 

cihazında belirlenen % su kullanılmıştır. Formülasyondaki tüm bileşenler yoğurucuda (Stephan UM 5 

universal) 2 dk yoğurulduktan sonra, 160 g kütleler halinde kesilerek yuvarlak yapılmış olup nispi 

nemi %80-85 ve sıcaklığı 30°C olan fermentasyon kabininde 1 saat ana fermentasyona bırakılmıştır. 

Daha sonra, şekil verilen hamurlar tavalara yerleştirilerek %85 nispi nem ve 30°C’de belli bir proof 

yüksekliğine ulaşıncaya kadar fermentasyona bırakılıp 230°C’de 25 dk pişirilmiştir. Pişirilen ekmekler 

1 saat soğutulduktan sonra çift katlı polietilen torbalara yerleştirilip ağızları sıkıca bağlanarak 

ambalajlanarak ve oda sıcaklığında (20ºC) 72 saat depolanarak bayatlamaları sağlanmıştır. 

Depolanmış ekmeklere öğütülebilir bir yapı kazandırmak için, ekmekler bütün halde 5 mm3’lük 

parçalar halinde doğranarak 40ºC’de nem miktarları %8’e düşünceye kadar kurutulduktan sonra 

Buhler tipi laboratuvar değirmeninde (Buhler, 202, Uzwil ve Switzerland) una dönüştürülmüştür. Elde 

edilen bayat ekmek unları, formülasyonda kullanılan un esasına göre, %0, %15, %30 ve %45 

seviyelerinde bisküvi üretiminde kullanılmıştır. Bisküvi üretimi Eskişehir’de faaliyet gösteren Eti 

Gıda San. ve Tic. A.Ş. firmasının AR-GE Merkezinde yapılmıştır. 

  



6th INTERNATIONAL EDUCATION AND INNOVATIVE SCIENCES CONGRESS 

(November 24-25, 2022 / Burdur Mehmet Akif Ersoy University 

1816 
 

Tablo 1. Rotary Tipi Bisküvi Üretim Akış Şeması 

1.Karıştırma 

(Bitkisel yağ, pudra şekeri, yağsız süt tozu, invert 

şeker ve lesitin, yavaş devirde 5 dakika) 

 

2.Karıştırma 

(Sodyum bikarbonat, amonyum bikarbonat su ve tuz, 

yavaş devirde 5 dakika) 

 

3.Karıştırma 

(Un, SAPP ve etil vanilin, yavaş devirde 90 saniye, 

hamur sıcaklığı 26-28 °C) 

 

Şekil verme (kalıplama) 

 

Pişirme 

(190-200 °C’de 6-10 dakika) 

 

Ambalajlama 
 

  

 

 

Şekil 1. Rotary hamurların hazırlandığı 

yoğurucu    

Bayat Ekmek Unu Kullanılarak Üretilen Bisküvilerde Yapılan Analizler 

Pişme Kaybı 

Pişme kaybı değeri, pişmeden önce ve sonra elde edilen ürün ağırlıkları kullanılarak %’de olarak 

hesaplanmıştır (Karaoğlu ve Kotancılar 2009). 

Tekstür Analizi 

Bisküvi örneklerinin tekstürel özellikleri TA.TX2 model tekstür analiz cihazı (Stable Micro Systems 

Ltd., Godalming, Surrey, England) ile kırma testi uygulanarak belirlenmiş olup elde edilen kurveden 

bisküvilerin kırılganlık değerleri saptanmıştır. 

Tablo 2. Bisküvilerde Yapılan Kırma Testinin Yürütüldüğü Koşullar 

Test modu Test Şartları 

Ön test hızı 1,00 mm/s 

Test hızı 1,00 mm/s 

Test sonrası hız 5,00 mm/s 

Sıkıştırma oranı                               %50,00 

Tetikleme gücü                               5,00 g 

Fiziksel Analizler 

Bisküvi örneklerinin fiziksel kalite özelliklerinin belirlenmesi amacıyla çapları ve kalınlıkları manuel 

kumpas (Somet Inox, Polonya) kullanılarak ölçülmüştür. Yayılma oranı ise bisküvilerin çap değerinin 
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kalınlık değerine bölünmesi suretiyle hesaplanmıştır (AACCI Metot 10-54.01; AACCI, 2010).  

Duyusal Analizler 

Bisküvilerin duyusal analizleri Eti Gıda A. Ş’nin AR-GE laboratuvarında temel tat eğitimi alan 10 

panelist tarafından gerçekleştirilmiştir. Bisküvi örnekleri görünüm, renk, genel koku, genel tat, aroma, 

gevreklik/sertlik ve genel kabul edilebilirlik özellikleri açısından değerlendirmeye tabi tutulmuştur. 

Parametrelerdeki değerlendirmeler 5 puanına sahip olan kontrol grubuyla karşılaştırılmış olup 5’ten 

küçük daha az beğeni, 5’ten büyük daha fazla beğeni şeklinde puanlanmıştır. 

İstatistiksel Değerlendirme 

Araştırma sonucu elde edilen veriler, SPSS, (SPSS for Windows Release 10.0.1, 1999) paket programı 

kullanılarak varyans analizine tabi tutulacak ve önemli çıkan varyasyon kaynaklarına ait ortalamalar, 

Duncan Çoklu Karşılaştırma Testi uygulanarak karşılaştırılmıştır (Ernawati 2017). 

SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

Rotary Tipi Bisküvilere ait Yayılma Oranı ve Pişme Kaybı Analiz Sonuçları 

Tablo 3. Farklı Seviyelerde Bayat Ekmek Unu Kullanılarak Elde Edilen Rotary Tipi Bisküvi 

Örneklerinin Yayılma Oranı ve Pişme Kaybı Değerlerine ait Duncan Çoklu Karşılaştırma Test 

Sonuçları  

Bayat Ekmek Unu Seviyesi 

(%) 

N Yayılma Oranı  Pişme Kaybı (%) 

0 (K) 2 7,86±0,11c 15,32±0,83a 

15 2 8,41±0,00a 13,05±0,17ab 

30 2 8,13±0,01b 11,66±2,23b 

45 2 8,33±0,01a 9,64±0,77b 

*Aynı harfle gösterilen ortalamalar istatistiki olarak birbirinden farksızdır (p<0,05). 

Yayılma oranı, bisküvinin teknolojik kalitesinin belirlenmesi açısından önemli bir değer olup, belli bir 

dereceye kadar yüksek olması tercih edilmektedir ancak pratikte aşırı yayılma çok istenen bir durum 

değildir. Farklı seviyelerde bayat ekmek unu ilave edilerek üretilen rotary tipi bisküvi örnekleri 

yayılma oranı açısından incelendiğinde (Tablo 3), örneklerin kontrole kıyasla tüm seviyelerde daha 

yüksek bir değere sahip olduğu belirlenmiştir. En yüksek değer %15 ve %45 seviyesinde bayat ekmek 

unu içeren örneklerde gözlemlenmiştir. Bayat ekmek unu ikame oranının artması rotary tipi 

bisküvilerde pişme kaybı değerleri azalmakta yani bisküvide daha fazla nem kalmaktadır. Ayrıca bayat 

ekmek unu seviyesinin artmasıyla %30 ve %45 seviye değerleri istatistiki olarak birbirinden farksız 

bulunmuştur.  

Bisküvi Örneklerinin Renk Değerleri  

Tablo 4’te görüldüğü gibi, L renk değeri kontrole kıyasla %15 seviyesinde artış gösterirken %30 

seviyesinde istatiksel olarak benzerlik, %45 seviyesinde ise bir azalış göstermiştir. Örnekler a değeri 

açısından incelendiğinde, genel olarak tüm seviyelerde kontrol örneğinden farksız olduğu 

belirlenmiştir. b değerinin ise %15 seviyesinde kontrol örneğine benzer olduğu, %30 ve %45 

seviyesinde kontrole göre bir azalış gösterdiği belirlenmiştir. 
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Tablo 4. Farklı Seviyelerde Bayat Ekmek Unu Kullanılarak Elde Edilen Rotary Tipi Bisküvi 

Örneklerinin Renk Değerlerine ait Duncan Çoklu Karşılaştırma Test Sonuçları  

Bayat Ekmek Unu 

Seviyesi (%) 

N L 

 
a 
 

b 

 

0 (K) 2 56,71±0,20b  12,34±0,23ab 33,54a±0,11a 

15 2 58,84±0,21a 11,18±0,14b 33,75a±0,23a 

30 2   55,84±0,09bc 12,06±0,00b 32,63c±0,28c 

45 2 55,76±0,56c 14,15±1,28a 33,16b±0,00b 

*Aynı harfle gösterilen ortalamalar istatistiki olarak biririnden farksızdır (p<0,05). 

Sertlik, ürünün deformasyona karşı gösterdiği direnç olarak tanımlanan tekstürel bir özelliktir. 

Tüketicilerin tazelik algısıyla bisküvinin tekstürel özellikleri arasında kuvvetli bir ilişki kurmalarından 

dolayı sertlik, fırın ürünleri üzerinde oldukça önem taşımaktadır (Ahlborn vd 2005: Şenerkek 2019). 

Dolayısıyla kırılma kuvveti (sertlik) değeri, ürün kalitesine olan katkısı sebebiyle bisküvilerde tüketim 

kalitesini etkileyen önemli kalite kriterlerinden biridir. Tablo 5’te görüldüğü üzere bisküvi 

formülasyonundaki bayat ekmek unu ilave seviyesinin artması kırma kuvveti değerlerini genel olarak 

azaltıcı yönde etkilemiş olup %45 bayat ekmek unu ilave seviyesinde tekrar artırmıştır. Altıner (2015), 

sağlıklı bir atıştırmalık olarak enerjisi azaltılmış kraker üretimi üzerine yapmış olduğu bir çalışmada 

formülasyona Scolymus hispanicus unu ilavesinin krakerler üzerindeki etkisini araştırmıştır. 

Araştırmadaki sertlik analizi verilerine göre, %0, %5, %10, %20, %30, %40 ilave seviyeleri sırasıyla; 

17,72N-16,34N-15,88N-10,74N-13,80N-15,78N olarak bulunmuş olup seviye değişkeninin sertlik 

parametresi üzerinde azaltıcı yönde bir etki ettiği belirtilmiştir. Araştırma sonuçlarının rotary tipi 

bisküvi örneklerinin sonuçları ile benzerlik gösterdiği görülmüştür. 

Tablo 5. Farklı Seviyelerde Bayat Ekmek Unu Kullanılarak Elde Edilen Rotary Tipi Bisküvi 

Örneklerinin Kırma Kuvveti Değerlerine Ait Duncan Çoklu Karşılaştırma Test Sonuçları  

Bayat Ekmek Unu Seviyesi (%) N Kırma Kuvveti (g) 

0 (K) 2 1280,45±171,76a 

15 2 1108,99±35,95a 

30 2 559,02±8,04c 

45 2 818,33±19,62b 

*Aynı harfle gösterilen ortalamalar istatistiki olarak birbirinden farksızdır (p<0,05) 

Bisküvi Örneklerinde Duyusal Analiz Değerleri 

Bayat ekmek un seviyesi artışı ile görünüm, renk ve genel kabul edilebilirlik parametrelerinde en 

yüksek değerler %15 seviyesine ait olurken genel koku parametresinde kontrol seviyesine en yakın 

değerler ise %30 seviyesindedir (Tablo 6). Ayrıca genel tat, aroma ve gevreklik/sertlik değerlerinin 

istatistiki olarak (p<0,05) düzeyde birbirinden farksız olduğu bulunmuştur.  
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Tablo 6. Farklı Seviyelerde Bayat Ekmek Unu Kullanılarak Elde Edilen Rotary Tipi Bisküvi 

Örneklerinin Duyusal Analiz Değerlerine ait Duncan Çoklu Karşılaştırma Test Sonuçları  

Bayat Ekmek Unu 

Seviyesi (%) 

N 
Görünüm Renk Genel koku 

Genel Tat 

0 (K) 2 5,00±0,00ab  5,00±0,00ab 5,00±0,00a 5,00±0,00a 

15 2 5,80±0,28a 5,80±0,28a 4,20±0,28b 4,60±0,57a 

30 2 4,70±0,42b 4,70±0,42b 4,85±0,21a 4,75±0,35a 

45 2 4,20±0,28b 4,75±0,35b 4,20±0,28b 4,05±0,07a 

Tablo 6. (Devamı) 

Bayat Ekmek Unu 

Seviyesi (%) 

N Aroma Gevreklik/ 

Sertlik 

Genel kabul 

edilebilirlik 

0 (K) 2 5,00±0,00a 5.00±0,00a  5,00±0,00ab 

15 2 4,75±0,35a 5,75±0,35a 5,55±0,64a 

30 2 4,85±0,21a 5,60±0,57a   4,90±0,14ab 

45 2 4,80±0,28a 4,70±0,42a 4,10±0,14b 

*Aynı harfle gösterilen ortalamalar istatistiki olarak birbirinden farksızdır (p<0,05). 

 

Şekil 2. Bayat ekmek unu kullanılarak üretilen rotary tipi bisküvilere ait görüntüler 

 

SONUÇ 

Çalışmada, ülkemizde yılda tonlarca miktarda bayatlayan ve ihtiyaç fazlası ekmek satın alımından 

dolayı israf edilen ekmeklerin herhangi bir mikrobiyolojik bozulmaya uğramadan kontrollü bir şekilde 

bayatlamasının ardından elde edilen bayat ekmek ununun, unlu mamuller içerisinde önemli bir yere 

sahip olan bisküvi üretiminde kullanım imkânı araştırılmıştır. Yapılan analizler ve özellikle duyusal 

testlerden elde edilen sonuçlara göre, bayat ekmek unlarının rotary tipi bisküvi üretiminde %15 ilave 

seviyesinde kullanılabileceği sonucuna varılmıştır. 
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Abstract 

In this study we introduce the extended K-dV equation with help of the reductive perturbation method, 

which admits a double layer structure in current plasma model and aims to obtain new exact and 

analytical solutions for extended Korteweg-de Vries(K-dV) equation by using of new modified 

method named Riccati equation method. 

Keywords: Riccati equation method, Plasma model, Korteweg-de Vries(K-dV) equation.  

 

Introduction 

Exact traveling waves solution methods of nonlinear PDEs have become more and more important 

resulting in methods like the Exp-function Method [1], Khater method [2], the (G'/G)-expansion 

method [3,4], exp (-Φ (ξ))-expansion method [5] and modified extended tanh-function method [6]. 

These methods have become a necessary part of applied mathematics and mathematical physics. The 

Lorentzian distribution function in three-dimensional is given as [7-9] 
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Where 0n is the species equilibrium number density, ( )
1

21 3 / 2 /BT m = −   is the characteristic 

velocity, T is the kinetic temperature and m is the species mass. Z in here obviously denotes the 

square velocity norm of the velocity , ( )x  is the usual gamma function and  is the spectral index 

that measuring deviation from Maxwellian equilibrium. We shall note that the effective thermal speed 

 is only defined for 3 / 2  , and thus, when considering physical quantities derived from Eq. (1), 

such as the density, we shall use 3 / 2  . For large values of  (in limit → ) kappa distributions 

reduces to Maxwellian distribution. The main idea of this paper is finding the exact solutions for 

double layers structure model of extended Kd-V equation by using of the new extension of the Riccati 

equation method.   
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1. Basic equations for derivation the extended K-dV equation                                              

According to the structure of this paper we consider the plasma consisting of cold ions and two 

distinct group of electrons, cold electrons ( , )c cn T  and hot electrons ( , )h hn T , here the Lorentzian 

(kappa) distribution assumed for electrons is:  
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The nonlinear dynamics of the cold ions, is described as follow normalized equations 
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                                                    (6) 

 

The quantities , cn n and hn  are the ion, cold and hot electrons densities normalized by the unperturbed 

density ( )0 , ,jn j i c h= , u is the ion fluid velocity normalized by ion-acoustic speed

1/2( / )s B c iC k T m= , where Bk  and cT are the Boltzmann's constant and cold electron temperature, 

respectively. The space coordinate x and timet are normalized by the ion Debye length 
2 1/2

0( / 4 )D B c ik T e n = and ion plasma period 2 1/2

0(4 / )pi i ie n m = , respectively. The quantity 

 is the normalized by /B ck T e , where e  stands for the electron charge. In equilibrium state we have

0 0 0i c hn n n= + , or 0 0/ 1c in n f= − . Here /c hT T = , 0 0/h if n n= and the real parameters c and 

h are the spectral index that measuring deviation from Maxwell ian equilibrium for cold and hot 

electrons, respectively.    

Now for solving the nonlinear equations (4)–(6), we apply the reductive perturbation technique to find 

the evolution equation, extended K-dV equation, in present plasma model. The perturbed quantities 

can be expanded in the power series of   as follows  
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To study the double layers and obtaining extended K-dV equation the independent variables are 

stretched as  

( )x t  = − and
3 ,t =                                                       (8) 

where is a small parameter and  is the phase velocity of solitons.   

Substituting (7) and (8) into the system of (2) - (6) and collecting the terms of various powers of , we 

obtain the following expressions to the lowest order of :   
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Now, using the first order relations given in Eq. (9) into the lowest order of the Poisson equation we 

have 
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The next order of for the density and velocity of ions lead to  
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Also, from the Poisson equation for the next higher order have 
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Matching to Eq. (10), the left-hand side of Eq. (14) is zero. Since on the right-hand side 1 0  , then 

term in the square bracket on the right-hand side of Eq. (14) should be at least of the first order of   

showing that Eq. (14) is now of the third order of .  Therefore, the term in the square bracket in Eq. 

(14) should be added in the third order terms of Poisson equation, which gives a favorable condition 

for DL, i.e., shock like structures instead of solitons. Therefore, from the next higher order of  we 

have: 
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By solving Eqs. (16)– (18) along with the first and second order solutions, we obtain the following  

extended K-dV  equation expressed in terms of first-order perturbed potential 1 , i.e., 
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2. Algorithm of analytical method 

 

The main steps of modified Riccati equation method combined with the algebra expansion are as 

follows: 

Step 1. At first we consider a general nonlinear partial differential equation of the form 
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( ), , , , , 0t t x tt xxF u u u u u  =                                                            (21) 

By using the wave transformation 

( , ) ( ), .u x t U x t  = = −    

which can be converted to an ODE as the following form 

( ), , , 0,G u u u   =                                                                (22) 

Step 2. Suppose that the solution of Eq. (22) can be presented as follows 

0
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where ( )0kb k m  are constant coefficients to be determined later and ( )f   satisfies the following 

ODE 
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Above ODE has a wide range of exact solutions. Here just some of them are listed. 

Hyperbolic function solutions: 

Family 1-1: By using set 1 and Eq. (27) along with family 1 we have solutions of Eq. (19) as follow 

If
2 4 0 −  and 0  , then  

( )

1,1

2 2

2 3 21

6

2

( , )

4 4
tanh ,

2 2 2

P QR

Q

QR
V

Q

  

   




 

 

=

  − −−
  −

  
 

− +

−
−



−
 

 

If 0, 0   and 0 = , then 

( )( )

1,2 ( , )

ta

2 3 21

6

nh ,
2

P QR

Q

QR
V

Q

  












− + −
 

−
−

=

 −
− −  
 

 

 

Family 2-1: By using set 2 and Eq. (27) along with family 1 we have solutions of Eq. (19) as follow 
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If 0, 0   and 0 = , then 

( )( )

3

3 2 22

1,4 2

1 1 9 9 2 3 27

3 27
( , )

tanh ,

P QVP QV P P sQ

Q R Q

V

  








 

− +  −  + −  +
=

 −
− −  


 

−


 +

 

 

Trigonometric function solutions: 

 

Family 1-2: By using set 1 and Eq. (27) along with family 2 we have solutions of Eq. (19) as follow 
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Family 2-2: By using set 2 and Eq. (27) along with family 2 we have solutions of Eq. (19) as follow  
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Conclusion: 

In this paper we find new exact solutions for double layers structure model of extended Korteweg-de 

Vries(K-dV) equation. The Riccati equation method is used to find a new exact solution. So, we can 

say that the offered method can be extended to solve the problems of nonlinear partial evolution 

equations which happening in the theory of solitons and other areas. 
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Abstract 

This research is aimed at exploring the relationship and difference between men and women as well as 

among ethnic groups in Vietnam in behavior, awareness, hygiene, and physical and mental health 

during the COVID - 19 epidemic situation. This research also identifies factors affecting the 

perception of Vietnamese people in the implementation of measures to implement hygiene and safety. 

Primary data was collected by direct interviews with 400 people in two big provinces in the Mekong 

River Delta in Vietnam. The results reveal that there is a difference in awareness between men and 

women in the implementation of epidemic prevention and safety measures. However, there is no 

difference in awareness among ethnic groups. In addition, the multivariable regression model reveals 

that the determinants affecting people's perceptions and actions in the agency implementing safety and 

hygiene during the epidemic season include: age, occupation, reception information, acceptance of 

enforcement measures at the market, the trust of the people in the market management board, and the 

last but not least, the guidance and operation of the market in future interactions. 

Keywords: awareness, COVID epidemic, ethnicity, men and women, traditional market 

 

1. Introduction 

Vietnam is also of the countries affected by the COVID-19 epidemic. Currently, in order to 

promptly respond to the complicated epidemic situation, the Government of Vietnam has taken 

measures to control and prevent the spread of the virus in the community. Accordingly, all citizens are 

required to take self-protection measures such as disinfecting and wearing masks. Everyone is also 

asked to stay at home, go out only in cases of absolute necessity and keep a distance of at least 2 

meters when communicating, and not gather more than 2 people outside of offices, schools, hospitals, 

and offices and in public places (Ministry of Health, 2021). 

This has had a great impact on the daily habits and shopping lifestyle of Vietnamese people, 

especially the people's traditional shopping habits. As we know, going to the traditional market has 

long been a unique cultural mark of our Vietnamese people, playing an important role in the socio-

economic development of the community. However, with the current complicated epidemic situation, 

when going to the market, people must wear a mask when entering the market, and keep a minimum 

distance of 1 meter when queuing at the entrance, when paying, when talking with sellers, wash your 

hands with antiseptic solution before entering the market and when leaving, install and turn on the 

tracing application and medical declaration application if using a smart mobile device, littering, face 

masks indiscriminately; Cover your mouth and nose when coughing, sneezing, comply with the 

market management's own COVID-19 prevention and control measures (if any) (Ministry of Health, 

2021) Thus, compliance with epidemic prevention measures is extremely important. However, we 

always know that between men and women there will be behavioral and cognitive differences in 

society. For example, the difference in academic performance of men and women, although there is no 

general conclusion on the impact of gender on academic achievement, the research results indicate the 

skills and competencies that each gender has. often dominant as well as differences in their behavior 

and attitudes (Ngo Thi Huyen, 2019). At the same time, differences in lifestyles and customs between 

ethnic groups will also have different behaviors and perceptions of a problem in society. If Can Tho - 

a city directly under the central government of Vietnam, is the city that shows the most modernity and 
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development in the Mekong Delta, as well as the economic, cultural, medical, educational and 

commercial center of the Mekong Delta. With a high population density, people in Can Tho are 

mainly Kinh, Khmer and Hoa ethnic groups account for a small proportion. Meanwhile, An Giang is a 

province in the key economic region of the Mekong Delta, and is the province with the largest 

population in the Mekong Delta, and at the same time, ethnic minority households account for 5.17% 

of the total population of the province. Khmer ethnic group accounts for 75.54%, compared to the total 

number of ethnic minorities and accounts for 3.9% of the total population of the province, followed by 

the Hoa and Cham ethnic groups. 

Therefore, from the unique socio-cultural characteristics between Can Tho and An Giang, the 

study of gender and ethnic differences in awareness of safe hygiene practices in the context of the 

COVID-19 epidemic in the Traditional markets are necessary to see the clear difference between men 

and women, especially between ethnic groups in awareness of safe hygiene practices in the context of 

the COVID-19 epidemic in Can Tho city and An Giang province, and from there, propose solutions to 

improve the sense of safety for individuals and those around them, as well as strengthen the prevention 

of COVID-19 epidemic when going to the market of people. 

2. Research methodology 

2.1 Data collection 

Primary data for the study was collected by directly interviewing 400 market shoppers at 03 

markets in Can Tho city including Cai Khe market, O Mon market, Co Do market and 04 local 

markets. Detailed of An Giang province including Long Xuyen market, Chau Doc market, Tinh Bien 

market and Tri Ton market. In which, the respondents include both men and women as well as Kinh, 

Khmer, Hoa,... to compare and contrast the difference in perception and behavior. 

Regarding the sampling method, the study uses a systematic random sampling method, through 

direct and random interviews focusing on the respondents who are market shoppers, small traders in 

the market as well as market management boards in the above-mentioned market areas. 

2.2 Data analysis 

Descriptive statistics help describe and understand the properties of a particular data set by 

giving short summaries of the data's samples and parameters. The most common type of descriptive 

statistics is concentration trend parameters including mean, median, and mode. The use of descriptive 

statistical methods in the study aims to assess the actual status of traditional markets in the COVID-19 

epidemic situation in Can Tho city and An Giang province. 

T-test allows to test the difference between men and women, as well as between ethnic groups. 

In which, we use the Independent Samples T-test to find the differences between the sexes and 

between the ethnic groups in the awareness of safe hygiene practices in the context of the COVID-19 

epidemic in Can Tho City and An Giang province.  

The OLS linear regression model was formed to determine the factors affecting the cognitive 

behavior of market-goers in the epidemic situation. Perform multivariable correlation regression to 

determine the correlation between independent and dependent variables. Equation: 

Y =  β0 + β1X1 + β2X2 + ⋯ +  βiXi +  ε 

Where Y is people's behavior, awareness of hygiene practices in the context of the epidemic at the 

market, 0 coefficient of slope; I estimated coefficient; i factors affecting respondent's behavior and 

perception;  random error. Carrying out the partial test of the regression coefficients with the 

significance level of the partial regression coefficients with a confidence level of at least 95% (Sig < 

0.05), the conclusion is statistically significant between the variables. independent and dependent 

variable. 

Test the fit of the model to see if there is a linear relationship between the independent variables 

and the dependent variable, using the analysis of variance at the significance level with at least 95% 

confidence (sig < 0.05), then we accept hypothesis H1 so that the model is considered suitable. 
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Table 1. Independent variables that affect people's behavior and perception when going to the 

market in the context of the COVID-19 epidemic 

Sign Variable Description Sign Sources 

X1 Gender  Gender of marketer 

(1=Male, 0=Female) 
+ 

NichcolasW.Papageogre et al., 2021; 

Tomas Sobotka et al., 2020, Jian-Min 

Jin et al., 2020; Viencenzo Galasso et 

al., 2020; Tran Thao Vi et al., 2020 

X2  Ethnic Ethnicity of the 

marketer (1= Kinh, 

0=other) 

+ 

Tomas Sobatka et al., 2020; Jose F. 

Figueroa et al., 2020 

X3  Age  Respondent's age is 

calculated from the 

year of birth to the 

time of interview 

(year). 

+/- 

La Nguyen Thuy Dung et al., 2016; 

Tomas Sobotka et al., 2020; Tran Thao 

Vi et al., 2020 

X4 Occupation Respondent's current 

job +/- 

Tran Thao Vi et al., 2020; Titan Alon 

et al ,2020; NichcolasW.Papageogre et 

al., 2021 

X5 Income  Average monthly 

income of respondents 

(VND/month) 

+ 

NichcolasW.Papageogre et al., 2021; 

Luu Thanh Duc Hai and associates 

2014 

X6 Information 

receive  

How respondents 

access information 

about the epidemic. 

+ 

Milan, 2021; Borjas,2020; 

Mongey,2020; Tran Thao Vi et al., 

2020 

X7 Propaganda The Management 

Board propagates 

information about the 

disease to people at the 

market 

+ 

Ashraf et al., 2020; Painter et al, 2020 

X8 Obedience People comply with 

regulations on hygiene 

practices at the market 

+ 

Tran Thao Vi et al., 2020 

X9 The interest of 

the 

Management 

Board 

Attention from the 

Management Board 

and local authorities to 

the people in epidemic 

prevention 

+ 

Ashraf et al., 2020; Painter et al, 2020 

X10  Assistance Socio-economic 

support during the 

pandemic 

+ 

Ashraf et al., 2020; Painter et al, 2020 

X11 Reliability People's trust in the 

Management Board + 
Nguyen Thu Ha, 2020; Heike Heisse, 

2020 
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and local government 

X12 Guidance How the Management 

Board instructs people 

in disease prevention 

+ 

Ashraf et al., 2020; Painter et al, 2020 

X13 Inconvenience Factors causing 

difficulties in 

implementing disease 

prevention measures at 

markets 

- 

Tran Thao Vi and associates (2020) 

X14  Positive effect Good results after 

taking proper anti-

epidemic measures 

+ 

Regi Jose et al (2020). 

Source: From the results of the literature review, 2021 

3. Result and Discussion 

3.1 Respondent characteristics 

Through the actual survey of 400 people who go to the market at 03 markets in Can Tho city 

and 04 markets in An Giang province, statistical results in Can Tho show that the number of 

respondents at Cai Khe market accounts for the majority, equivalent to 90 respondents accounted for 

45% and also accounted for the highest proportion in the statistical results of Can Tho and An Giang. 

The lowest number of respondents collected was in Tinh Bien market, with 32 respondents 

accounting for 16% in the results in An Giang, and 8% in the general statistical results, some 

information on the characteristics of the responses.  

The survey results show that the gender structure of the respondents is 70.25% female, the 

remaining 29.75% male. Since women are often the decision makers in the household, the majority of 

respondents are female. The survey age ranged from 16 to 71 years old, in which the average age of 

respondents was 38 years old, the age group from 21 to 30 years old accounted for the highest 

proportion, most of them were traders and students. At the same time, the respondents in the business 

and trading profession are those who often work at the market, so they will understand the disease 

prevention issues better than most. The average income is about 6.5 million VND, this level of income 

is suitable with the current socio-economic characteristics. The majority Kinh ethnic group is 

extremely appropriate because the Kinh ethnic group makes up the majority of Vietnam's population, 

accounting for 85.3% of the total population of the country (Vuong Xuan Tinh, 2019). 

3.2 Results on the awareness of men and women in the application of epidemic 

prevention measures and when the market applies safe hygiene practices at the 

market in the context of the COVID-19 epidemic 

To compare the perceptions of men and women in the application of epidemic prevention 

measures as well as when the market applies safe hygiene practices at the market in the context of the 

COVID-19 epidemic, using the hypothesis test on the equality of two population means using the 

Independent Samples T-test. 

Table 2. Comparative results of men's and women's awareness in the application of epidemic 

prevention measures 

Criteria Mean T-test 
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Male Female 

Use a mask  4.45 4.61 0.0208** 

Use hand sanitizer 4.05 4.31 0.0874* 

Keep a distance of 2m 3.48 3.33 0.9727 

Cover your mouth when coughing, sneezing 4.18 3.93 0.1950 

Avoid touching your eyes, nose, mouth 3.94 4.02  0.8829 

Health declaration 3.99 3.96 0.5606 

Do not spit indiscriminately 4.21 4.3 0.1299 

Dispose of the mask after use (for disposable 

masks) 
3.87 4.24 0.011** 

Do not go to the market when there are signs of 

fever, cough, difficulty breathing 
3.91 4.31 0.0234** 

When sitting, keep the prescribed distance in 

service areas at markets 
3.6 3.96 0.3962 

Source: Calculations from direct survey, 2021 

With the value Pr(|T| > |t|)= 0.0208 < 5% at “using a mask” and the value Pr(|T| > |t|)= 0.0249 < 

5 % at the criterion "Dispose of the mask after use (for disposable masks)" shows the difference 

between men and women in terms of mask use awareness, it can be seen that the difference between 

men and women mainly focus on the behavior of using masks, maybe this is the most common 

activity, the rest of the behaviors are less or not popular, so there is no difference. Notably, this 

behavior is more common for the female sex, which is a true reflection of the characteristics of women 

being more careful in daily activities than men. 

It also shows the level of gender in awareness when the market applies safe hygiene practices in 

Can Tho city and An Giang province, showing that both men and women highly appreciate hygiene 

and safety practices at the market, while also showing some differences between men and women, 

reflected in a number of criteria. 

 

 

Table 3. Results of comparing the perceptions of men and women in the market for 

implementing hygienic practices 

Criteria 

Mean T-test 
 

Male Female 

The market management board pays 

attention to the hygiene situation in the 

market 

4.5 4.39 0.1464 
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Management Board takes measures to handle 

cases with unusual symptoms 
4.13 4.21 0.4210 

Management board has arranged hand 

sanitizer, antiseptic solution 
4.25 4.29 0.6769 

Management board sent someone to measure 

body temperature 
3.9 4.01 0.3390 

The market organizes training, information 

and communication for all workers and small 

traders at the market 

3.97 4.15 0.0856* 

Small businesses often wear masks when 

communicating and using hand sanitizer 
4.31 4.24 0.4873 

Small businesses keep direct contact with 

customers 
3.87 3.87 0.9611 

Small businesses wear gloves when handling 

and contacting food and food 
4.16 4.11 0.6461 

Small businesses arrange seats for customers 

to eat and drink, ensuring the distance 

according to regulations 

3.67 3.89 0.0422** 

Small businesses clean and disinfect the 

surface of tables and chairs right after each 

customer leaves 

3.69 3.9 0.0785* 

Small traders/marketers are concerned about 

their own fever, cough, runny nose 
4.14 4.28 0.1260 

Toilets at the market are equipped with clean 

water and hand soap 
4.16 4.18 0.8356 

The market collects and treats garbage every 

day 
4.5 4.55 0.4075 

The market has a full arrangement of trash 

cans in convenient places 
4.44 4.57 0.0741* 

The market organizes communication 

information about COVID-19 disease 

prevention for customers 

4.44 4.6 0.0443** 

Source: Calculations from direct survey, 2021 

For example, in the criterion of training for small traders and people working at the market, the 

value Pr(|T| > |t|)= 0.0856 < 10% or the criterion "The market organizes information and 

communication" about COVID-19 disease prevention for customers” has the value Pr(|T| > |t|)= 

0.0443 < 5%, showing that women pay more attention to the market that propagates epidemic 

prevention information more than men. gender. Or in the two criteria that small traders arrange seats 

according to regulations as well as disinfecting seats after customers leave also show that women are 

more careful and pay more attention to hygiene and safety at the market than men. 
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In summary, the level of men and women in awareness when the market applies safe hygiene 

practices in Can Tho city and An Giang province shows that there is not much difference. However, 

the management of the market management board and the behavior of small traders on hygiene and 

safety practices at the market need to be improved, because other behaviors may be less common, so 

there is no difference between men and women. 

3.3 Results on the awareness of ethnic groups in the application of epidemic prevention 

measures and when the market applies safe hygiene practices at the market in the 

context of the COVID-19 epidemic 

Through the use of the hypothesis test of the equality of two population mean by Independent 

Samples T-test method, the perception of ethnic groups in the application of epidemic prevention and 

control measures was compared. The market applies safe hygiene practices at the market in the context 

of the COVID-19 epidemic. 

Table 4. Comparative results of ethnic groups' perceptions of epidemic prevention measures  

Criteria 

Mean T-test 
 

Kinh Others 

Use a mask 4.56 4.58  0.8449   

Use hand sanitizer 4.05  4.31 0.1064 

Keep a distance of 2m 3.48  3.33 0.4163 

Cover your mouth when coughing, sneezing 4.18 3.93 0.0829* 

Avoid touching your eyes, nose, mouth 3.94 4.02  0.6198 

Health declaration 3.99 3.96 0.8263 

Do not spit indiscriminately 4.21  4.3 0.4701 

Dispose of the mask after use (for disposable 

masks) 
3.87 4.24 0.0261** 

Do not go to the market when there are signs of 

fever, cough, difficulty breathing 
3.91 4.31  0.0126** 

When sitting, keep the prescribed distance in 

service areas at markets 
3.6 3.96 0.0322** 

Source: Calculations from direct survey, 2021 

The difference in ethnicity is also shown in a number of criteria such as "Dispose of the mask 

after use", "Do not go to the market when there are signs of fever, cough, difficulty breathing", "Cover 

mouth when coughing, sneezing, ...", "When sitting, keep the prescribed distance in service areas at 

the market" shows that there is more thoroughness in ethnic minorities. However, in general, there is a 

high awareness of epidemic prevention measures among ethnic groups. 

Meanwhile, We do not observe the difference between the ethnic groups in the awareness when 

the market implements safe hygiene practices, however, it can be seen that the ethnic groups have a 

high awareness of the safety measures. Safety measures in traditional markets. 
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Table 5. Results of comparing the perceptions of ethnic groups in the market for implementing 

hygienic practices 

Criteria 

Mean  
 T-test  

  
Kinh Others 

The market management board pays attention to 

the hygiene situation in the market 
4.4 4.58 0.1309 

Management Board takes measures to handle 

cases with unusual symptoms 
4.19 4.11 0.5778 

Management board has arranged hand sanitizer, 

antiseptic solution 
4.28 4.24 0.7667 

Management board sent someone to measure 

body temperature 
3.99 3.93 0.7628 

The market organizes training, information and 

communication for all workers and small traders 

at the market 

4.1 4.04 0.7040    

Small businesses often wear masks when 

communicating and using hand sanitizer 
4.27 4.18 0.5061 

Small businesses keep direct contact with 

customers 
3.89 3.73 0.3554 

Small businesses wear gloves when handling and 

contacting food and food 
4.09 4.4 0.0328** 

Small businesses arrange seats for customers to 

eat and drink, ensuring the distance according to 

regulations 

3.83 3.8 0.8443 

Small businesses clean and disinfect the surface 

of tables and chairs right after each customer 

leaves 

3.81 4.02 0.2173 

Small traders/marketers are concerned about 

their own fever, cough, runny nose 
4.25 4.13 0.3574 

Toilets at the market are equipped with clean 

water and hand soap 
4.19 4.02 0.2577 

The market collects and treats garbage every day 4.5 4.6 0.4676 
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The market has a full arrangement of trash cans 

in convenient places 
4.52 4.56 0.7625 

The market organizes communication 

information about COVID-19 disease prevention 

for customers 

4.54 4.56 0.9146 

Source: Calculations from direct survey, 2021 

3.4 Factors affecting the behavior and awareness of market-goers in safe hygiene 

practices in the context of COVID-19 

The results of multivariable regression analysis help us identify and determine the influence of 

factors on people's behavior, awareness, and safe hygiene practices in the context of the COVID-19 

epidemic at traditional markets system in Can Tho city and An Giang province. 

Through the results of regression analysis in Table 9, the adjusted R2 coefficient is 0.3315, this 

shows that 33.15% of the change of factors affecting the behavior, awareness of safe hygiene practices 

of citizen. The coefficient Sig.F = 0.000 is much smaller than the significance level  5%, so the 

regression model is significant, that is, the independent variables affect the dependent variable. 

From the regression equation, it shows that there are 07 factors that positively affect the 

behavior, awareness of safe hygiene practices at the market, and there are 03 factors that have a 

negative impact on the behavior, awareness and practice safety at the market. In particular, the factors 

that strongly affect people's perception and behavior include "Occupation", "Receiving information", 

"Reliability", "Instruction", "Efficiency". Thereby, it is found that, because the survey is mainly at the 

market, the occupations are traders, students and housewives make up the majority, the characteristics 

of the respondents belonging to these occupations will be very interested in hygiene and safety at the 

market, so that occupation has an influence on people's cognitive behavior in hygiene measures. 

In addition, the guidance of the Management Board in epidemic prevention is also very 

important, the dedicated guidance and concern from the Management Board will help small businesses 

and customers trust and implement epidemic prevention and control measures as well such as safety at 

the market during the epidemic season. At the same time, effective positive change in the future is also 

a criterion affecting people's perception. 

Table 6. Factors affecting the behavior and awareness of market shoppers in safe hygiene 

practices in the context of COVID-19 

Variables Coef. Std. Err.  Sig. VIF 

Respondent's age 0.045** 0.019 0.016 1.08 

Sex 0.045ns 0.055 0.414 1.08 

Ethnic -0.033 ns 0.043 0.436 1.02 

Job 0.030*** 0.008 0.000 1.07 

Income -0.101*** 0.032 0.002 1.13 

Receive information 0.153*** 0.043 0.000 1.48 

Propaganda -0.076** 0.037 0.043 1.86 

Obedience 0.106** 0.047 0.026 1.72 
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The interest of the 

Management Board 
-0.139** 0.055 0.012 2.39 

Support from the 

Management Board 
0.085 ns 0.054 0.113 2.36 

Reliability 0.181*** 0.052 0.001 1.68 

Guidance 0.230*** 0.053 0.000 1.32 

Inconvenience 0.056 ns 0.034 0.107 1.06 

Positive effect 0.174*** 0.048 0.000 1.11 

Constant  1.071 0.315 0.001   

Sig.F 0.000 

R2        0.3315 

Note: (***), (**) and (*) have statistical significance at 1%, 5% and 10%, respectively; (ns) not 

statistically significant  

Source: Survey results, 2021 

4. Recommendation 

Survey results at markets in Can Tho and An Giang show that people's awareness is quite high 

in implementing epidemic prevention and control behaviors. In addition, when using the T-test method 

to test the difference between gender and ethnicity as well as the difference between the two ethnic 

groups, the difference is found but not too large to affect behavior and people's awareness in safe 

hygiene practices. 

At the same time, when running a multivariable regression model to analyze the factors 

affecting the perception of safe hygiene practices, ethnicity and gender variables have no impact on 

the dependent variable of the model. The variables have the impact on the dependent variable 

includes: age, occupation, Receiving information, Obeying sanitary practices at the market, people's 

trust in the Management Board, guidance as well as the influence of positive effects in the future. 

However, changing gender and ethnicity has no impact on people's behavior and awareness as 

well as no mutual differences, it can be seen that people in the Mekong Delta have a high awareness in 

identifying epidemics. COVID-19 is a dangerous and serious disease that affects the behavior of 

improving safety and hygiene practices at the market, whether male or female, and regardless of 

ethnicity Kinh, Hoa or Khmer. 

Moreover, people in general and market-goers in particular need to take positive actions to 

protect themselves and the community in the current difficult epidemic situation. Such as, complying 

with 5K measures, complying with the regulations and directives of the Government. 
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Abstract 

Solid waste management is a worldwide problem and it is becoming more complicated day by day due 

to the rise in population, industrialization, and changes in our lifestyle. The livestock population of 

India has reached a million tonnes of waste. Therefore using vermicomposting natural manure can be 

prepared without any chemicals, reduce the amount of waste materials leading to a safer and healthy 

environment for agriculture. Our study explores the potential of an epigenic earthworm Eisenia 

fetida to compost different livestock excreta (Cow waste, Buffalo waste, Goat waste, Hen waste and 

Quail waste) and their fungal diversity (vermicompost). Different days of vermicompost (black gold) 

soil at 30th (Precompost) and 60th day (Postcompost) were used for this analysis. Both soil samples 

were used to determine the total CFU count andevaluation of humification index. The result obtained 

from the analysis revealed the maximum enrichment of the microbial communities and a totally 551 

entities were identified. Isolated fungi were identified as belonging to Aspergillus niger, Aspergillus 

flavus, Aspergillus fumigates, Penicillium digitatum and Penicillium verrucosum. These fungi inhabit 

the soil and develop considerably when there is easily degradable organic matter.  

Key Words: Vermicompost, Black gold, Eisenia fetida, Humification index 

 

INTRODUCTION: 

Solid waste management has always been an issue in many developed and developing 

countries. This is mainly due to the effects of the increase in the growth of the livestock population 

and Industrialization in some developing countries. The total population of livestock is 535.78 million 

showing an increase of 4.6% over the census of 2012 in India (Livestock census 2019). The livestock 

wastes can be used as manure, which possess its uses as it tends to improve the soil condition and the 

nutritional properties (Meenatchi, 2019). However, people frequently throw them away, endangering 

both the environment and individuals. About 3.4 billion tonnes of waste are created globally each year, 

and by 2030, that number is predicted to rise to at least 4 billion tonnes (FAO, 2014). It is estimated 

that livestock contributes about 3 percent to global warming by the production of methane (Moss et 

al., 2000). This animal waste if left alone can give away a strong odour, release of harmful gases, may 

become a playground to pathogens and run-off wastes may pollute lakes and rivers.  

Vermicomposting is an ecological procedure that takes place in the open air with the farmer's 

friend present. They aid in improving soil conditions and encourage the expansion of microbial 

diversity. The worms make the soil fertile with the help of microbes as the do there biodegradation and 

decomposition. The worms aerate the environment, break down organic debris, and expand the surface 

area of the microbes. The microbes transform the organic stuff into substances that the plants can 

consume. Microbial communities in soil have a significant impact on the soil because their diversity 

indicates that the soil is in excellent condition. According to the microbial communities, fungi are 

essential for improving soil fertility, preventing plant diseases, and promote plant growth (Jacoby et 

al., 2017). High microbial activity under composting has an indirect role in improving compost 

nutrient quality by nitrogen fixers, nitrifiers, and sulfur oxidizers and May also synthesize chemicals 

that act as plant growth hormones. Therefore, a study was planned to characterize microbial consortia 

culture (for aerobic- composting) and evaluate its efficacy in respect of vermi-composting in recycling 

on-farm wastes while understanding microbial dynamics and humification index. 

MATERIALS AND METHODS: 
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To evaluate the compost ability and manorial value of the waste from cows, buffaloes, goats, 

hens, and quails, an experiment was done. The effects of vermicompost before and after were 

investigated. The Cow waste, Buffalo waste, Goat waste, Hen waste and Quail waste (Table 1) 

necessary for the composting process were collected from the nearby villages of  Kangeyam, Tiruppur,  

Tamil Nadu. 

Table 1: Material Used For Vermicompost Preparation 

 

 

For pre-vermicomposting the samples, the entire heap (Grow Bags) was sealed with a paste 

made from all waste and left undisturbed for roughly 30 days. After the 30-day period had expired, the 

earthworms were released into the grow bags. Then, in order to keep the earthworms from emerging 

and to shield them from rapacious birds, they were covered with wooden planks. To keep the 

compost's proper moisture content and earthworms' body temperatures stable, water was sprayed on a 

regular basis. A dark, granular vermicompost was ready for harvest after 60 days. These samples of 

pre- and post-vermicompost (30 and 60 days, respectively) were collected for microbial (fungi) and 

humification analysis. 

Total Fungi Population and Identification: 

In an autoclave, the PDA (Potato Dextrose Agar) was made and sterilised. After allowing the 

sterilised agar to cool, a small amount of antibiotic Amoxicillin was added. The serial dilution process, 

on the other hand, used one gram of each sample (A-E and S) on Pre (30th Day) and Post (60th Day) 

vermicompost. 1 ml of the sample was taken from each 10-3 test tube after the sample was suspended 

in serial dilution. A sterile Petri dish is used to inoculate the sample before being entirely filled with 

PDA. According to the rate of fungal development, the inoculation plates are incubated at room 

temperature for 2–3 days. For triplicate, the steps for preparing the media and samples were carried 

out three times.The plates were macroscopically inspected every 12 hours for 72 hours total. 

According to the Nandy and Venkatesh (2014) method, the colony forming units (CFU) growing on 

the media were calculated and expressed as CFU X 10-3/g for fungi. Using the lacto phenol cotton 

blue staining procedure, the fungus was identified (Esaivani et al., 2015). 

Humification index Analysis: 

UV-Vis spectroscopy (SHIMADZU UV - 1601) analysis was used to determine the degree of 

humification during Pre and Post vermicomposting. 1 gram of each vermicompost was obtained, 

extracted with 50 cc of 1M NaOH, shaken vigorously for 3 hours, and then left undisturbed overnight. 

Following a 40-minute centrifugation at 3,000 rpm, the solution's absorbance at 470 nm (A472) and 

660 nm was measured (A660). A660 shows highly humidified material with aromatic chemicals, 

whereas absorbance at 472 nm shows the onset of humification. As a result, the ratio of A472 to A660, 

also known as the humification index (Q4/6) shows the degree of humification. (Ganguly and 

Chakraborty, 2019) 

 

Samples Materials used 

S Soil 

A Soil+ cow waste 

B Soil+Buffalo waste 

C Soil+Goat waste 

D Soil+Hen waste 

E Soil+Quail waste 
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RESULT AND DISCUSSION 

Microbial activity and earthworm activity are tightly related. This study computed the global 

fungal population and represented the number of organisms in tables for different time periods (12, 24, 

36, 48, 60 and 72 hours) 

Fungal Growth and Identification:  

Colonies were counted, and the results are shown in table 2 (Pre-composting) and 3 (Post 

composting). The number of colonies in the manure from cows (Sample A), buffaloes (Sample B), and 

goats (Sample C) was higher after composting than before. It showed that there were more microbial 

growths following earthworm inoculation. In contrast, there were less organisms in the hen (Sample 

D) and quail (Sample E) excrement than before composting. There was no discernible difference 

between the number of colonies counted before and after composting in Control Soil alone, which was 

used for counting. It was specified that the growth and decline of fungal colonies depended on how 

earthworms reacted to trash. In the pre-compost sample, the most organisms were seen in sample E 

(quail waste), but the most organisms were seen in sample C in the post-compost sample (goat waste). 

Table. 2: Fungal counting of Precomposting sample 

TIME 

PERIOD/ 

SAMPLES 

12hrs 24hrs 36hrs 48hrs 60hrs 72hrs 

S 1.6 ± 1.5 4.6 ± 4.5 8 ± 7.2 13.3 ± 14.2 23 ± 14.5 25 ± 17.5 

A 1.6 ± 0.5 1.6 ± 1.8 3.0 ± 1.4 3.0 ± 1.4 3.3 ± 1.5 3.67 ± 1.52 

B 0 0.5 ± 0.5 2.6 ± 2.0 2.6 ± 2.0 2.6 ± 2.0 4.67 ± 1.52 

C 0.3 ± 0.5 0.3 ± 0.5 0.3 ± 0.5 0.3 ± 0.5 1.3 ± 0.5 1.3 ± 0.5 

D 0 4.0 ± 3.6 7.0± 4.0 15.3 ± 1.5 28.3 ± 11.8 53.3 ± 12.5 

E 0 0 1.0±1 41.6 ± 1.7 53.3 ± 14.9 74.6 ± 14.0 

A-Cow waste, B- Buffalo waste, C- Goat waste, D-Hen waste E-Quail waste, S-Soil 

Table 3. Fungal counting of Postcomposting (Vermicomposting) sample 

TIME 

PERIOD/ 

SAMPLES 

12hrs 24hrs 36hrs 48hrs 60hrs 72hrs 

S 3.0±4.3 5.67±3.78 7.0±2.6 15.34±12.34 23.37±25.92 25.67±25.8 

A 0 11.0 ± 7.5 19.6 ± 13.2 27.3 ± 17.09 37.3 ± 15.3 30.0 ± 14.9 

B 0 12.6 ± 5.5 14.6 ± 3.5 19.3 ± 9.07 21.6 ± 10.5 21.3 ± 11.3 

C 6.0± 3.6 9.6 ± 6.6 13.6 ± 7.5 28.3 ± 20.8 37.67 ± 13.5 45.0 ± 24.2 

D 0 10.0±8.7 12.0±9.5 12.34±10.11 19.67±18.58 31.67±33.29 

E 0.34±0.57 4.0±5.1 7.0±3.4 16.67±5.131 25.67±17.47 29.67±17.67 

A-Cow waste, B- Buffalo waste, C- Goat waste, D-Hen waste E-Quail waste, S-Soil 
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Post composting sample fungal growth 

Vermicompost made from cow (Sample A), buffalo (Sample B), and goat (Sample C) manure 

had a high CFU count when compared to pre-composting, according to Table 4. However, compared 

to before composting, the number of CFU in the hen (Sample D) and quail (Sample E) waste was 

decreased. Another significant development that is currently changing in the vermicompost industry is 

the improvement of the microbial population. 

 

Table: 4 Different Types Compost CFU values for fungal growth 

Name of the sample 
CFU 

Precomposting 

CFU 

Post Composting 

S 25.0×10-3 25.7×10-3 

A 3.7×10-3 38.0×10-3 

B 4.7×10-3 21.4×10-3 

C 1.4×10-3 45.0×10-3 

D 53.4×10-3 31.7×10-3 

E 73.4×10-3 29.7×10-3 

A-Cow waste, B- Buffalo waste, C- Goat waste, D-Hen waste E-Quail waste, S-Soil 

Microbial activity and earthworm activity are tightly related. Earthworms and microbes work 

together in a mutualistic way to get nutrients from tougher substances like cellulose and hemicellulose 

(Medina-Sauza et al., 2019). Due to the benefits of employing "enriched vermicompost," the 

enrichment of vermicompost with nutrients and microorganisms using various organic and inorganic 

materials and microbial inoculants is becoming more and more popular (Kumar et al., 2010). 

Deveshwari  and Seema (2012) reported the microbial count from Perionyx excavatus with garbage 

such paddy straw, soybean post harvest waste, household waste, and weed waste (16 X 106, 65 X107, 

18 X107, and 12X107 cfu/g). 

Identification of fungal colonies in different samples:  

Identification of fungal colonies in Soil compost: 

 The Aspergillus niger, Aspergillus fumigatus, Penicillium verrucosum, and Scopulariopsis 

brevicaulis (Soil) Colonies (Non Sporulating) Both in the pre-composting sample and the post-

composting sample, there were white and yellow colonies (figure 1). Only pre-composting samples of 

Aspergillus flavus were found; post-composting samples did not contain this fungus. 

Identification of fungal colonies in Cow dung: 

In both compost samples, colonies of Aspergillus niger, Aspergillus fumigates, Aspergillus 

flavus, Penicillium digitatum and Non Sporulating White were found, as shown in figure 2. Similar to 

how Non Sporulating Yellow colonies were only present in post-composting and absent in pre-

composting, Penicillium verrucosum colonies were discovered in pre-composting but were absent in 

post-composting. 
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Identification Fungal Colony Isolates from Pre and Post Composting 

 

 

 

 

 

Identification of fungal colonies in Buffalo dung: 

Pre and post composting materials from Buffalo (Sample B) There were colonies of 

Aspergillus fumigates, Penicillium verrucosum, and Non Sporulating White. However, Scopulariopsis 

brevicaulis is only found in samples prior to composting. In the post-composting sample, Aspergillus 

niger and Aspergillus flavus were identified. 

Identification of fungal colonies in Goat dung: 

Figure 4 demonstrates that several colonies, such as Aspergillus fumigates and Non 

Sporulating White colonies, which were only found in pre-composting sample C (goat waste), were 

also present in the post-composting sample. Aspergillus niger, Scopulariopsis brevicaulis and Non 

Sporulating yellow colonies were among the new colonies discovered in the post-composting sample 

alone. This demonstrates the impact of vermi in the post-composting sample. 
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Identification of fungal colonies in Hen waste: 

Scopulariopsis brevicaulis was a common pre-composting organism in hen faeces (sample D), 

however it was not found in the post-composting samples (Figure 5). Similar to this, Aspergillus niger 

and Aspergillus flavus were only found in samples taken prior to composting; they were not found in 

samples taken after composting. In the pre-composting sample and the post-composting sample, 

Penicillium verrucosum and Non Sporulating White colonies were found. Only the post-composting 

sample had colonies of Aspergillus fumigates and Non Sporulating yellow. 

Identification of fungal colonies in Quail waste: 

 Aspergillus niger, Aspergillus fumigates and Scopulariopsis brevicaulis were found in pre-

compost (Sample E) quail excrement (Figure 6), but these colonies were not found in the finished 

compost. In both the pre-composting sample and the composting sample, Penicillium verrucosum, 

Non Sporulating White, and yellow colonies were found. Penicillium digitatum and Aspergillus flavus 

were not found in the pre-compost sample or the post-compost sample. 

 

 

Fungi are also important constituent of plant microorganism. Fungi also initiate the decomposition of 

waste as well as fresh organic residues. The increased occurrence of fungal population in the post 

compost is attributed to high rate of proliferation of fungi even though earthworm selectively feed 

fungi. Emperor and Kumar (2015) found that after composting reared on press mud contain high 

number of fungi population.  Many earlier researchers have reported high fungi population in the post 

vermicompost sample. In conformity with the above reported results in the present study also the 

fungal population is found to be significantly higher in the post compost sample. The enhancement of 

fungal population may be due to the multiplication of fungi during the passage through the worms gut. 

Further, from the results it could be also suggested that the different excreta highly support the growth 

and multiplication of fungi 

 

Humification index: 

The maturity and humification of the sample at the last stage of vermicomposting were 

assessed using spectroscopic analysis. When compared to post-composting samples, the humification 

index (Figure 7) is extremely high in all pre-composting samples. Buffalo waste had a high 

humification index in the post-compost sample, while soil had a very low index, which was followed 

by cow waste. Our most recent research has demonstrated the importance of bacteria in the release of a 

few enzymes during composting that may help humic acids develop (Ganguly and Chakraborty, 

2018).After composting, the humification index A472/A660 falls compared to the starting value. Low 

incidence of aliphatics and excessive aromatic condensation were thought to be the causes of the 

ratio's decline. This ratio has an inverse relationship with particle size, aromaticity, and other factors. 

As a result, it amply demonstrates a high level of oxidation, breakdown, and degradation as well as the 

stabilisation of final compost through humus enrichment (Lim and Wu, 2015). Successful agriculture 

is the result of management of these nutrients in soil (Zhang et al., 2002). 
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Figure. 7. Humification Index for Pre and Post Composting samples 

 

 

CONCLUSION: 

The present study reveals the conversion of different types of excreta into vermicompost. In the 

comparison of the pre-compost samples and the post-compost samples, the highest CFU values were 

observed in the post vermicompost soil. The findings show that the earthworms served as an organic 

nutrient for the quick colonization of the microbial population, which in turn boosts microbial activity. 

The soil which contains high number of microorganisms considered as most fertile soil. These 

microscopic creatures ensure the permanent existence of nutrients in soil. The humification index was 

calculated using the UV spectroscopy. In this the humification index is high in all pre composting 

samples when compared with the post compost samples. It clearly indicates a high degree of 

degradation, oxidation, and decomposition as well as stabilization of final compost through the 

enrichment of humus vermicompost has long been a part of nature. It is also stated that the fungal 

community in the vermicompost will promote the vermicomposting process and the metabolic 

potential would be dealt with the degree of organic matter degradation and stabilization. This study 

provide evidence that, earthworms act as crucial drivers of the progression and are involved in the 

indirect prompt of microbial inhabitants, Earthworms activity assists microbial communities to use 

available energy more efficiently, thus enhancing the quality of final product i.e. vermicompost which 

can be used as best biofertilizer. 
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Abstract 

Introduction 

Although the azomethine group in Schiff base triazoles is to be bioactive compounds and its 

complexes with metals, copper has been a subject of interest; it is bound with ligands creating 

complexes that interact with biomolecules. The application of nano scale organic compounds has 

many advantages, as well as high volume/surface percentages and an important biochemical 

certificate. Objectives: The primary goal of this study was to characterize cytotoxicity assays of novel 

micro and nano scale copper (II) complex ligands towards cancer cells of human breast. Methods: In 

this paper we created a Schiff base triazole derivative (HL) with a 1,2,4-triazole ring by condensation 

of 4-(benzyloxy)-2-hydroxybenzaldehyde with  5-methyl-4-(naphthalen-1-yl)- 1,3- triazole-2- amino, 

and then used elemental analyses, NMR spectra, (FTIR), mass, and UV-vis spectroscopic techniques 

to characterize the ligand (E)-5-(benzyloxy)-2-(((5-methyl-4-(naphthalen-1-yl)thiazol-2-

yl)imino)methyl)phenol (HL). CuCl2.2H2O was used as a ligand to synthesize novel micro and nano 

complexes with the new asymmetrical Schiff base (HL). Elemental analysis, flame atomic absorption, 

and Fourier-transform infrared and ultraviolet visible spectra were then used to characterize the 

structure of the micro complex. The metal complex's magnetic susceptibility properties and conduct 

metric measurements were also determined; the structure of the nano complex was characterized using 

Fourier-transform infrared, (AFM), and (SEM). Examine novel compounds for DPPH scavenging 

activities and tested novel compounds by MTT Assay, utilizing 96-well microtiter plates containing 

RPMI medium for cell seeding (1 X105 cells/mL). Results: In the inhibition of human breast cancer 

cells, the antioxidant and cytotoxic activities of the ligand (HL) and complexes (nano, micro) were 

investigated. MCF-7 of nano complexes > micro complexes > ligand (HL) Conclusions: The findings 

show that the Schiff base triazole ligand (HL) and nano ligand (HL nano) act as a bidentate chelating 

agent, bonded to the metal ion via the N atom of the azomethine and the O of the phenolic groups. At 

low concentrations, these compounds demonstrated potent anti-proliferative activity against MCF-7 

cells. According to our findings, a novel synthetic compound may be a potential breast cancer 

inhibitor. 

KEY WORDS: Pharmacological, Cytotoxic, Nano complexes, Schiff base, MCF-7. 

INTRODUCTION A thiazole rings are formed naturally by the water-soluble vitamin thiamine (also 

known as vitamin B1), which aids in the release of energy from carbs during the process of cellular 

respiration. The presence of a thiazole ring in vitamin B1 and its coenzyme plays important roles in 

electrolytes and alpha-keto acid decarboxylation, respectively. It also contributes to the normal 

functioning of the nervous system through its role in the synthesis of acetylcholine, a neurotransmitter. 

The thiazole ring system is found in antibiotics such as bacitracin and penicillin, as well as a variety of 

synthetic drugs. The thiazole family of synthetic drugs includes the antimicrobials acenetrazole and 

sulfathiazole, the antidepressant penicillin, the antitumor agents bleomycin and tiazofurine, the anti-

HIV drug ritonavir, and the anti-ulcer drug nizatidine cinalukast. Furthermore, the nonsteroidal 

immune-modulating drug vanitzol and the anti-inflammatory drug Meloxicam are both thiazole 

derivatives that are widely used. Antifungal activity has been demonstrated in thiazole derivatives with 

an oxidizing phenyl unit. Antitumor and antiviral properties have been discovered in thiazoles found 

in microbial and marine strains. Thiazoles are a type of adenosine receptor antagonist and an estrogen 
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receptor ligand. Copper is one of the metals that has intrigued people. It also has a significant 

biochemical certification; it is linked to various types of bonds to form complexes that primarily 

interact with nucleic acids, biomolecules, and proteins. Copper complexes have intrigued researchers 

due to their potential applications as anti-inflammatories, antimicrobials, chemical nucleases, 

antivirals, antitumor agent’s enzyme inhibitors. Nanoscale use of organic materials and compounds 

has a number of advantages, and including high surface/volume ratios, adaptable volumes, and 

adjustable structures, making them suitable for a variety of applications including industrial, electronic 

and medical. The Schiff base (HL) and its nano and micro copper complexes were synthesized and 

investigated using various chemical techniques in our research. MCF-7 cells were used to test the 

cytotoxic activity of the compounds synthesized (ligand and its complexes). The goal of this study is 

to synthesize the ligand (HL) and its nano and micro copper complexes in order to demonstrate the 

effect of adding an azomethine group to HL and compare the cytotoxic activity of the ligand and its 

complexes with the main ring structure. 

MATERIALS AND METHODS  

The chemicals used to synthesize were gotten from mercantile sources, Gallenkamp MF B600 

instrument used to record melting points. EA-034.mth used to designation elemental analyses for 

legend and its complex, flame atomic absorption (Shimadzu-670 Atomic Absorption 

Spectrophotometer) used to estimate metal contents. The infra-red spectra were detailed for all 

complexes using (8400 S-FTIR SHIMADZU) spectrophotometer. Electrolytic conductivity calculating 

set mode (MC-1-Mark V) using to measure molar conductivity. Magnetic Susceptibility Balance of 

Sherwood Scientific using to measure magnetic susceptibilities of complex, electronic spectra (The 

ultraviolet [UV]– visible) were gotten using (1800-UV SHIMADZU) spectrophotometer. The spectra 

of 1H and 13C NMR were documented on 400 MHz MR spectrometer Bruker, Germany, using the 

internal standard tetramethylsilane and dimethyl sulfoxide (DMSO)-d6 as a solvent, and the mass 

spectrum was measured on a Shimadzu model GCMS-QP2010Ultra. The size and morphology for the 

nano complex were characterized using a field emission scanning electron microscope ([FE-SEM] 

TESCAN, MIRA3, France) and the morphology of coated surfaces was characterized using atomic 

force microscope (AFM) (Model AA3000, Angstrom Advanced Inc.).  

Synthesis of Ligand HL  

The synthetic path followed different procedures and modified methods that were used to design for 

the preparation of the label compounds was completed, as shown in:  

Synthesis Schiff base (HL)  

An equimolar amount of 4-hydroxy benzaldehyde with few drops of glacial acetic acid and 5-methyl-

4-(naphthalen-1-yl)thiazol-2-amine were added in the round bottom flask and stirred the reaction 

mixture for 18 h without heating (to avoid gummy product). The precipitate was filtered to get 4-

(benzyloxy)-2-hydroxybenzaldehyde and then was washed with petroleum ether and recrystallized 

with ethanol.  

 

Scheme 1: synthesis rule of ligand HL 
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Synthesis of Schiff Base Micro Complex  

To the methanolic solution of HL, solution of the Cu(II) was added and refluxed at 75°C for 5 h, after 

cooling the mixing at room temperature, the solid was formed. Then, the creation was filtrated, dried, 

and recrystallized from ethanol.  

 

Scheme 2: structure of complex 

 

Synthesis of Nano Complex  

Synthesis nano ligand of the methanolic solution of HL by ultrasound instrument, then mixed with the 

methanolic solution of the Cu(II) to prepare nanoparticles complexes by ultrasonic method, the 

suspension was ultrasonically irradiated with a high-density ultrasonic probe inglorious straight into 

the solution. The precipitate was formed and filtrated from the liquid then dried at 50°C in the oven.  

Antioxidant Activity (DPPH Assay)  

The tested novel compounds were evaluated for the DPPH scavenging activities; each sample was 

mixed with DPPH solution and made up to the required volume using ethanol. The scavenging activity 

of the compounds was computed using the formula:  

Scavenging% = [(Absorbance of Control– Absorbance of Sample)/Absorbance of Control]×100  

The absorbance of the samples was measured at 517 nm.  

MTT Assay  

By using 96-well microtiter plates containing RPMI medium for seeding of the cells (1× 105 

cells/mL), and incubated overnight, after that, treated with tested novel compounds, and incubated for 

72 h. Then, washing with phosphate-buffered saline (PBS) for 4 times, they were stained with MTT (2 

μg/mL) and incubated (3 h at 37°C). Using a microplate reader, DMSO was added and the absorption 

was measured at 492 nm. Inhibition rate (cytotoxicity percentage) using the equation below:  

Inhibition rate % = (A–B/A)×100  

Where A = control optical density, B = sample optical density.  

Acridine Orange-ethidium Bromide (AO/EtBr) Staining  

According to our previously published study, AO/EtBr staining was performed. Novel micro and nano 

compounds at IC50 concentration were used to treat the MCF-7 cells in 96- well plates. After 

incubation for 24 h, washing with PBS 2 times and added 100 μL of AO/EtBr for 2 min, fluorescence 

microscopy was applied for cell visualization.  

Statistical Analysis  

The data are represented as mean ± standard error of means which were analyzed using GraphPad  

Prism 5 (GraphPad Software, USA) and statistically significant differences, as tested by unpaired t-

test, were set at a probability level of *P < 0.05.  

RESULTS AND DISCUSSION  
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Physical Characteristics and Analytical Data of Ligand HL and its Copper Complex  

Elemental analyses and physical properties of the synthesis Schiff base ligand and its copper complex 

are tabulated in Table 1. These compounds were synthesized in powder, the Cu complex is stable in 

air, it is soluble in DMF and DMSO but insoluble in other organic solvents. Elemental analysis 

suggests that the molar ratios for the complex have 1:1 (metal: ligand), the results were in agreement 

with the suggested formula. 

 Table 1: Physical characteristics and elemental analyses of the ligand and its complex  

 

Electronic Spectra, Conductivity Measurements, and Magnetic Susceptibility  

The (UV-visible) absorption spectrum of ligand (HL) presented two bands at 295 nm, 33898 cm−1 

allocated to π→π* transitions and 308 nm, 32468 cm−1 owed to n→π* transitions and is shown in 

Figure 1. The spectrum of [CuLCl (H2O)] complex in CHCl3 shows one broadband (648 nm, 15432) 

which agrees to 2B1g →2A1g transition and shoulder band at 435 nm, 22989 cm−1 allocated 

to2B1g→2B2g+2Eg (ν2) transitions, the position of these bands is to approve with configuration square 

planer. At room temperature, the value of the magnetic moment was found to be 2.12 B.M, which 

approve with distorted octahedral geometry for Cu(II) complex, the conductivity mentions to the non-

ionic showing for this complex. The spectroscopic data for each ligand and complex are showed 

maximum absorption in Table 2.  

Table 2: Molar conductivity, electronic spectra, (µeff), and suggested geometry of complex  

       Compound μeff ᴧm. 

S.cm2 

/mol 

λ nm  

ύ 

cm-1 

Assignments geometric 

HL - - 

 

295              

307 

3389

8    

3246

8  

π→ π* 

n→ π* 

- 

[CuLCl (H2O)] 2.12 17.32 

 

643                   

435 

1553

4        

2294

3 

2B1 g→ 2A1g        

2B1 g→ 2B2g 

+2Eg    

 

Square Planar 

 

Mass Spectrum    

Compound

s 

Compound 

formula 

Molecul

ar 

weight 

M .p 

º C 

Colo

ur 

Found (Calc.) 

C H N Cu Cl 

HL C28H22N2O2S 
 

450.56 
 

189-191 yello

w 

73.32 

(74.64

) 

5.12 

(4.92

) 

6.45 

(6.2

2) 

- 16.97 

(17.0

1) 

[CuLCl 

(H2O)] 

C28H21ClCuN2

O2S 
 

548.54 
 

230-332 Dark 

green 

61.08 

(61.31

) 

3.23 

(3.86

) 

5.80 

(5.1

1) 

11.06 

(11.5

8) 

6.11 

(6.46

) 
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The mass spectrum of ligand (HL) presented a mass to charge ratio (450 M/Z) of 80% relative 

abundance and 323 M/Z is 40% abundance, that is, evidence that the ligand (HL) was prepared, as 

shown in Figure 1.  

 

Figure 1: The mass spectrum of ligand (HL)  

 

 

Infrared (IR) Spectra Fourier-transform IR for the Free Ligand (HL) and its Complexes  

The IR spectra of the Schiff base ligand (HL) and its metal complex were carried out in range of 

4000–400 cm−1. In the spectrum of the ligand HL, the strong and broadband at 3343 cm−1 may be 

attributed to the υ(OH) of phenolic ring; as well as the υ(C=N) of azomethine band appearing at 1672   

cm−1 and (1627) due to υ(C=N) of thaiozole ring . In the micro complex spectra, υ(C=N) of 

azomethine and υ(C=N) of thaiozole ring observed with a little change in shape and shifted to lower 

frequencies at 1660 cm−1 and 1620 cm−1, respectively.  The IR spectrum of nano ligand exhibited 

stretching bands at approximately 3317cm−1 for υ[O-H] While (1670  and 1625 cm−1) due to υ(C=N) 

of azomethine and υ(C=N) of thaiozole ring, . Nano complex exhibits bands at 1666 and 1622 cm−1 

due to υ(C=N) of azomethine and υ(C=N) of thaiozole ring, respectively, shown in Table 3. 

Accordingly, the ligand (HL) and nano ligand (HL nano) act as a bidentate chelating agent, bonded to 

the metal ion through the N atom of the azomethine and O of phenolic groups. Other new weak bands 

of micro complex and nano complex appeared which were supported by the appearance of υ (M-N, M-

O and M-Cl) bands, Table 3. A band observed around 3467–3488 cm−1 in the spectra of micro and 

nano complexes assigned to the υOH 

and nano metal complex. 

Table 3: IRspectra vibrations (cm−1 ) for the nano and micro ligand (HL) and their nano and micro 

metal complex 

υ(M–Cl) υ (M–

O) 

υ( M–

N)   

ν(C=C) 

aromatic 

 

 

 

(C=N)  

(iminic) 

ν (O-H)  

ν (O-

H)H2O 

Comp. 

-  - - 1595 
1672                  

1627 

3343 

 

 

HL 

359 441 553 1611 
1660          

1620 

3467 [CuLCl(H2O)] 

-   1595 
1670                  

1625 

3317                         

- 

HLnano 
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368 439 550 1595 
1666          

1622 

- 

3488 

 

[CuLCl 

(H2O)]nano 

 

Nuclear Magnetic Resonance (1H NMR and 13C NMR) Spectra of Ligand (HL)  

1H NMR spectrum of compound HL assignments of chemical shifts is characterized by the presence of 

N=CH group of azomethine at δ (9.34) ppm, aromatic protons exhibit at δ(6.56–8.42) ppm, phenolic 

proton appeared at δ (11.23) ppm, (CH2) presented at δ (4.78) ppm, and (CH3) group showed at δ 

(2.87) ppm.13C NMR spectrum of HL peaks is characterized by δ (N=CH), δ (N=C) of azomethine / 

thaiozole group which appeared at δ (165.7)  ppm and δ (156.7)  ppm , the aromatic carbon rings 

exhibited at range δ (128.1–135.6) ppm, (C=C) exhibit at d (158.2) ppm, (C-O) assigned at δ (163) 

ppm while (CH2-/CH3) appeared at δ (30.1) and δ (11.5)  ppm .  

 

Figure 2: The 1HNMR spectrum of ligand (HL)  

 

General Proposed Stereo Chemistry Structure of Micro and Nano Complexes  

According to the results, the general structure of the above mentioned prepared new complexes is 

shown in Scheme2.  

AFM for Nano Complex  

The nano complex (Cu complex nano) has semi ball-shape with perfect, grains, identical 

dispensability, and aligned perpendicularly, the estimated values of average grain size root mean 

square of the surface is 7.33 nm and roughness average 6.35 nm. The nano complex is conglomerate to 

form larger particles 69.18 nm.  

SEM for Nano Complex  

SEM of the nano complex (Cu complex nano) shown images in the Figure 3, SEM images enhance the 

diverse morphology, unsymmetrical and consists of many small irregular nanoparticles, it looks like 

rocks shape with average size ranging from (21.23 to 5.31) nm.  
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Figure 3: Scanning electron microscope of nano complex 

 

DPPH Radical Scavenging Assay  

The DPPH radical scavenging (%) activity of the tested novel compounds absorption band at 517 nm 

is shown in Figure 4. The result revealed that tested compounds can donate hydrogen atoms and 

remove the unstable electron from DPPH and can be useful for the management of numerous 

deleterious diseases. Free radicals of (DPPH) delocalize over the entire molecule, barring its 

dimerization, while a solution of DPPH can blend with a substrate that can donate a hydrogen atom, 

this may give an upward push to the reduced form with a color change from violet to yellow.  

 

Figure 4: Antioxidant activity of indicated compounds, and ascorbic acid 

 

Anticancer Activity of Novel Tested Compounds  

The viability of MCF-7 cells was reduced after treated with tested compounds in all used 

concentrations, as shown in Figure 5. After incubation with tested novel compounds at (IC50), cell 

imaging demonstrated extensive cellular morphological changes, using crystal violet stain furthermore 

clumping and inhibition of the communication of the cells. However, such alterations were not seen in 

the control group.  
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Figure 5: Cytotoxicity effect of indicated compounds on MCF-7 cell line. Cell treated with ligand HL, 

cell treated with micro and nano Cucomplex  

Role of Tested Compounds in Induction of Apoptosis  

Apoptotic cells commonly show nuclei that are characterized by red to green color while the 

condensation of their chromatin varies in level. A combination of AO/EtBr dyes is shown in Figure 6 

with the aim of further examining the ability of tested compounds, to induce the death of cancer cell 

lines. The structure of the nuclei of the cells was observed to be intact, with a stable bright green color. 

The membranes of cancer cells treated with tested novel compound less integrity in comparison to the 

membranes of the untreated cells. The morphological alterations in the treated MCF-7 cells suggested 

that the observed cell death was caused by apoptosis.  

 

Figure 6: Fluorescence microscopic images of MCF-7 cell lines double-stained with EBr and acridine 

orange in the absence and presence of ligand, micro complex (a), and nano complex (b) 

CONCLUSIONS  

In the present research study, we synthesized new ligand from 5-methyl-4-(naphthalen-1-yl)- 1,3- 

triazole-2- amino . This new ligand was used to prepare the novel of micro and nanoparticles 

complexes that are characterized by various physicochemical and spectral analyses. The results exhibit 

that the Schiff base ligand (HL) and nano ligand (HL nano) act as a bidentate chelating agent, bonded 

to the metal ion through the N atom of the azomethine and O of phenyl groups. These compounds 
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presented potent anti-proliferative activity against MCF-7 cells at low concentrations. Our result 

suggested that a novel synthetic compound may be a potential breast cancer inhibitor. 
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ABSTRACT 

Fintech stands for Financial Technology. Fintech provides alternative solutions for banking services 

and non-banking finance services. Fintech is an emerging concept in the financial industry. The main 

purpose of this paper current trends, top startups, challenges and opportunities in the Indian fintech 

industry.FinTech’s main aim is to digitize all the financial services and simplified access of financial 

services, quick transaction and maintain the transparency, increase the focus on customer & reduce the 

operating costs in the banking and finance industry .fintech to change the financial industry and 

customer behavior of the Indian financial industry. 

Keywords: Fintech, financial technology, Artificial Intelligence, Fintech Revolution, Cryptocurrency, 

Blockchain technology, Digital transaction. 

Introduction  

The Nasscom-KPMG report estimates that the total fintech software and services market in India was 

around $8 billion in 2016 and likely to grow 1.7 times by 2020. The Indian fintech software market 

alone is expected to touch $2.4 billion by 2020. The report adds that the transaction value for the 

Indian fintech sector was approximately $33 billion in 2016 and slated to reach $73 billion in 2020 

growing at a five-year compound annual growth rate (CAGR) of 22%. The report describes payments 

as “quite mature in India,” P2P lending, robo-advisory, bank-in-a-box, security and biometrics as 

“striding fast towards mass market implementation,” and blockchain as having a “promising future.” 

 

What is Fintech? 

Fintech = financial technology 

This is the basic meaning. Fintech is much more than that however – it is any new type of innovative 

technology that competes with or precedes traditional financial methods; particularly the delivery of 

financial services. Although it is a relatively new term, the process has been evident since the early 

1900’s in one form or another. Banks, organizations and governments are continually trying to 

improve financial technology and improve services for their customers and citizens. 

Technology and financial services in the Indian market 

Understood simply, fintech refers to the scope of financial services that can be available on digital 

platforms. This new disruption in the banking and financial services sector has had a wide-ranging 

impact. Key service offerings to emerge on digital platforms include:   

Peer-to-Peer (P2P) Lending Services: Companies use alternative credit models and data sources to 

provide consumers and businesses with faster and easier access to capital. P2P lending allows online 

services to directly match lenders with borrowers who may be individuals or businesses. Examples are 

Lendbox, Faircent, i2iFunding, Shiksha Financial, GyanDhan, and Market Finance. 
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Payment Services: Companies allow both private individuals and businesses to accept payments over 

the web and on mobile without needing merchant accounts. Transfers are made directly to the bank 

account linked to the payee in order to secure against fraud. Examples are Mobikwik, Paytm, and 

Oxigen Wallet. 

Remittance Services: A few startup ventures, albeit registered abroad, are trying to address the gaps 

in remittance transactions (both inbound and outbound) as the current process is cumbersome and 

expensive. These startups aim to disrupt the current monopoly held by firms like Western Union and 

MoneyGram. Examples are Instarem, FX, and Remitly. 

Personal Finance or Retail Investment Services: Fintech companies are also growing around the 

need to provide customized financial information and services to individuals, that is, how to save, 

manage, and invest one’s personal finances based on one’s specific needs. Examples are 

FundsIndia.com, Scripbox, PolicyBazaar, and BankBazaar. 

Miscellaneous Software Services: Companies are offering a range of cloud computing and 

technology solutions, which improve access to financial products and in turn increase efficiency in day 

to day business operations. The scope of fintech is rapidly diversifying at both macro and micro levels, 

from providing online accounting software to creating specialized digital platforms connecting buyers 

and sellers in specific industries. Examples include Catalyst Labs in the agriculture sector, AirtimeUp 

which provides village retailers the ability to perform mobile top ups, ftcash that enables SMEs to 

offer payments and promotions to customers through a mobile based platform, Profitbooks (online 

accounting software designed for non-accountants), StoreKey, and HummingBill. 

Equity Funding Services: This includes crowdfunding platforms that enable the funding of a project 

or business venture by raising funds from a large number of people. Such internet-mediated platforms 

are gaining popularity across the world as access to venture capital is often difficult to secure. These 

services are particularly targeted at the early stage of a businesses’ operation. Examples include: 

Ketto, Wishberry, and Start51. 

Cryptocurrency: India being a more conservative market where cash transactions still dominate, 

usage of digital financial currency such as ‘bitcoin’ has not seen much traction when compared to 

international markets. There are, however, a few bitcoin exchange startups present in India – Unocoin, 

Coinsecure, and Zebpay. 

Market size and growth  

According to the report of The National Association of Software and Services Companies 

(NASSCOM), India has a presence of approximately 400 companies in the fintech industry, with an 

investment of about $420 million (in 2015). The NASSCOM report also estimated the fintech software 

and services market to grow 1.7 times by 2020, making it worth $8 billion. 

The Indian fintech landscape is segmented as follows: 34% in payment processing, followed by 32% 

in banking and 12% in the trading, public and private markets. Accelerators and incubators tapping the 

startup ecosystem include PayPal’s Star Tank, Yes Bank’s collaboration with T-Hub, among others. 

Visakhapatnam (Vizag) is being developed as fintech valley and the local government of Andhra 

Pradesh opened Fintech Valley to promote the investments in this area. 

Milestones in Fintech Development 

Throughout the last 100 years we have seen a plethora of major milestones in the history of financial 

technology development. We have listed some landmarks below: 

■ The world’s first ATM was opened in 1967 by Barclays 

■ The first online checking account was used in 1995 by Wells Fargo 

■ Leading online payment processing platform PayPal was founded In 1998 

■ The first stable cryptocurrency was released in 2009 – Bitcoin 

■ Digital media giant Apple launched Apple Pay in 2016 

https://en.wikipedia.org/wiki/NASSCOM
https://en.wikipedia.org/wiki/NASSCOM
https://en.wikipedia.org/wiki/FinTech_in_India#cite_note-FE-3
https://en.wikipedia.org/wiki/FinTech_in_India#cite_note-FE-3
https://en.wikipedia.org/wiki/Seed_accelerator
https://en.wikipedia.org/wiki/Business_incubator
https://en.wikipedia.org/wiki/Startup_ecosystem
https://en.wikipedia.org/wiki/PayPal
https://en.wikipedia.org/wiki/Yes_Bank
https://en.wikipedia.org/wiki/T-Hub
https://en.wikipedia.org/wiki/Visakhapatnam
https://en.wikipedia.org/wiki/Fintech_Valley_Vizag
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As you can see, Fintech has come a long way – we have transitioned from cash machines and simple 

electronic payment methods, to full functioning online banking and even digital currency. 

Fintech ecosystem 

India is today moving fast towards digitisation and focusing on the fintech industry to help it achieve 

financial stability and inclusion. At the recent Singapore Fintech Festival the Indian PM Narendra 

Modi mentioned that with the explosive growth seen by fintech enterprises and innovation, India has 

emerged a good destination for technology and fintech firms. With India showing an ROI of 29% 

against the global average of 20% according to the Fintech 2017 report, 

Top 10 FinTech Start-ups in India 

 

PolicyBazaar 

PolicyBazaar, initially founded in 2008 as an information portal for learning about insurance, now 

operates India’s leading digital insurance brand and a marketplace that aggregates and selects deals 

from across the industry. PolicyBazaar now accounts for 25% of all life insurance policies being taken 

out in India and processes almost 300,000 transactions per month. The startup was named one of the 

2018 Fintech 100 Leading Global Fintech Innovators by H2 Ventures and KPMG. 

Lendingkart 

Founded in 2014, Lendingkart allows entrepreneurs to easily access working capital finance options. 

The platform utilizes big data analysis and technology tools to create a more efficient and effective 

way to evaluate one’s credit worthiness. After raising US$76 million in a Series C funding round in 

February 2018, the company is now looking to expand its reach to over 1,200 cities across India. Like 

PolicyBazaar, Lendingkart was named one of the 2018 Fintech 100 Leading Global Fintech 

Innovators. 

 PaySense 

Founded in 2015, PaySense is a consumer lending platform that gives users credit in a customized 

manner. PaySense EMI, their personalized line of credit, is similar to a personal loan and can be used 

to make instant purchases, whether online or offline, through affordable EMI plans. The company 

raised US$18 million in a Series B funding round in July 2018. PaySense is also one of this year’s 

2018 Fintech 100 Leading Global Fintech Innovators. 

 MobiKwik 

Founded in 2009, MobiKwik started as a digital payment company, providing a mobile phone-based 

payment system and digital wallet. Since then, the startup has grown into a digital financial services 

platform and has a customer base of 100 million. MobiKwik began offering digital insurance on its 

app last month, the third big launch by the startup this year. The company aims to sell 1.5 million 

policies by the end of this fiscal year. MobiKwik acquired online mutual fund platform Clearfunds in 

October to enter the wealth management space, and recently started offering digital lending services. 

 Capital Float 

Owned by CapFloat Financial Services, Capital Float offers specialized credit and financial loans to 

businesses and utilizes its own proprietary loan underwriting system to lend to potential borrowers. 

The company claims to have over 50,000 customers across 300 cities in India. Capital Float is among 

the best-funded fintech startups in India and is reportedly in talks to raise between US$100 and 150 

million. In August, the company acquired Walnut, a startup providing a mobile app that helps 

consumers manage their finances and track spending. Walnut claims seven million downloads on 

Android. 

 BankBazaar 

BankBazaar is an online financial marketplace that gives consumers access to customized rate quotes 

on loans, credit cards or personal finance products such as insurance policies, bank loans and credit 

https://www.policybazaar.com/
https://h2.vc/wp-content/uploads/2018/11/Fintech100-2018-Report_Final_22-11-18sm.pdf
https://www.lendingkart.com/
http://fintechnews.sg/20149/india/top-10-most-well-funded-fintech-startups-in-india/
https://www.gopaysense.com/
https://yourstory.com/2018/07/mumbai-based-consumer-lending-startup-paysense-raises-18m-series-b-funding/
https://www.mobikwik.com/
https://www.financialexpress.com/industry/mobikwik-targets-to-sell-15-lakh-insurance-policies-by-march/1389442/
https://www.livemint.com/Money/kLIQbVuHhJyynfE9bgmnnM/MobiKwik-enters-wealth-management-with-Clearfunds-acquisitio.html
https://www.capitalfloat.com/
https://www.livemint.com/Companies/a3GR1hHVoDhXp8x9XCrKcO/Capital-Float-looks-to-raise-up-to-150-million-from-new-ex.html
https://www.inventiva.co.in/2018/08/22/amazon-backed-lending-platform-capital-float-buys-consumer-finance-startup-walnut/
https://www.bankbazaar.com/
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card offers. The company has overseas operations in Singapore and Malaysia, and plans to expand to 

Australia by the end of this fiscal year. In October, former Reserve Bank of India deputy governor S S 

Mundra was appointed as an advisor to the company. 

 InCred Finance 

InCred Finance is a non-banking finance company that provides consumer loans, home loans, 

education loans, small and medium-sized enterprise (SME) loans, and two-wheeler loans. InCred 

Finance utilizes technology and data science to make lending quick, simple and hassle-free. Since its 

launch in 2016 till the end of October 2017, the company has lent nearly US$16 million to over 1,000 

borrowers. 

 Razorpay 

Founded in 2014, Razorpay is a payment company that provides payment solutions to online 

merchants in India. It allows online businesses to accept, process and disburse digital payments 

through several payment modes like debit cards, credit cards, net banking, UPI and prepaid digital 

wallets. Earlier this month, Razorpay launched three new financial products and a community for 

Indian startups: Razorpay X (business banking), Razorpay Capital and Razorpay Flash Checkout, 

along with The X Club. The company claims to serve 170,000 SMEs. 

 ClearTax 

Founded in 2011, ClearTax helps individuals and businesses file tax returns online. The company 

claims to have served over 2.5 million customers in 2018 and is targeting 4 million users by March 

2019. ClearTax is backed by Silicon Valley-based angel investors, including PayPal co-founder Max 

Levchin and AngelList founder Naval Ravikant, among others, and raised US$50 million in a Series B 

round in October. It plans to utilize the capital to accelerate growth and expand its current offering of 

products and services on its platform. 

 ZestMoney 

ZestMoney, run by Camden Town Technologies, is a lending platform that allows users to buy 

products online using digital equated monthly instalments (EMIs). ZestMoney uses artificial 

intelligence (AI) and machine learning technology to do risk profiling of e-commerce consumers and 

works with financial institutional to offer loans. In August, the company acquired AI-as-a-service 

startup PhotographAI, which offers computer vision tools that can recognize objects in images and 

raised US$13.4 million in a round led by Chinese smartphone manufacturer Xiaomi. 

Right combination of incentives, policies, and regulation 

Initiatives by the RBI and parallel government efforts have focused on fostering financial 

inclusion.This has meant encouraging competition and innovation in India’s nascent fintech sector on 

a more or less even playing field.This has allowed both online and offline solutions to emerge and has 

created a safer financial system with far-reaching access. 

Reserve Bank of India: The RBI has so far promoted the Unified Payments Interface and the Bharat 

Bill Payments System, as well as digital payments, P2P lending, and the use of automated algorithms 

to offer financial advice. Moreover, the RBI has granted licenses to 11 fintech entities to establish 

payment banks that provide savings, deposit, and remittance services. 

Government Schemes: Government-led initiatives such as Jan Dhan Yojana, Digital India program, 

and National Payments Council of India (NPCI) have provided important enabling platforms for 

technology innovators. The removal of surcharges on electronic transactions, tax benefits for 

consumers and businesses using e-payments, and changes in authentication requirements are other 

examples of the government’s efforts to encourage the growth of a fintech ecosystem in India. 

Fintech Startup Sector: This is probably the greatest empowering incentive towards the expansion of 

fintech ventures in India. An encouraging regulatory environment has enabled the launching of more 

than 125 fintech startups in 2018 alone. As mentioned earlier, several national and international banks 

and investment groups are also investing in India’s fintech startups and funding fintech solutions. 

https://www.moneycontrol.com/news/business/bankbazaar-expands-global-footprint-with-australian-foray-2912121.html
https://economictimes.indiatimes.com/small-biz/startups/newsbuzz/bankbazaar-appoints-former-rbi-dg-mundra-as-advisor/articleshow/66214993.cms
https://www.incred.com/
https://www.livemint.com/Companies/TuhvdghCrW6V8RRhnBa7TJ/InCred-may-raise-up-to-600-crore-to-enter-wholesale-lendin.html
https://www.livemint.com/Companies/TuhvdghCrW6V8RRhnBa7TJ/InCred-may-raise-up-to-600-crore-to-enter-wholesale-lendin.html
https://razorpay.com/
https://www.thehindubusinessline.com/info-tech/payment-solution-company-razorpay-announces-three-new-financial-products/article25719486.ece
https://inc42.com/buzz/b2b-payments-startup-razorpay-launches-lending-platform/
https://cleartax.in/
https://www.livemint.com/Companies/uz1khVL34wvf5Mz19wEfIK/ClearTax-raises-300-crore-from-Composite-Cap-others.html
https://www.livemint.com/Companies/uz1khVL34wvf5Mz19wEfIK/ClearTax-raises-300-crore-from-Composite-Cap-others.html
https://www.livemint.com/Companies/uz1khVL34wvf5Mz19wEfIK/ClearTax-raises-300-crore-from-Composite-Cap-others.html
https://zestmoney.in/
https://www.livemint.com/Companies/y90eac1vVtfPdaFvgFGe6N/ZestMoney-buys-PhotographAI-to-boost-its-current-technology.html
https://economictimes.indiatimes.com/small-biz/startups/newsbuzz/zestmoney-raises-13-4-million-in-a-round-led-by-xiaomi/articleshow/65556607.cms
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Challenges and opportunities for fintech expansion 

While digital finance firms have benefited from the government’s pro-startup policies and flexible 

regulatory conditions imposed by the Reserve Bank of India (RBI), formal institutions possess an 

established infrastructure and legacy that is not easily replaceable.Fintech startups need to instill 

greater confidence among Indian customers, already known for being conservative in their financial 

preferences. 

Figuring out how to market to their needs and influence financial behavior are some of the biggest 

challenges, as is setting up a strong and responsive regulatory infrastructure to keep pace with the 

speed of technological innovation. On the other hand, traditional banking and financial institutions can 

leverage their existing customer base and adopt digital products that nurture strong financial 

relationships while improving service efficiency and broadening access to meet changing needs.The 

disruptive potential of fintech firms can provoke the much needed modernization of the traditional 

sector, reducing costs in the process and increasing the size of the banking population.Responding to 

these opportunities and challenges, banks like HDFC and Axis have launched mobile phone 

applications to ease digital transactions; Federal Bank announced a partnership with Startup Village to 

develop innovative banking products; U.K. giant Barclays is set to operationalize its fifth global 

fintech innovation center that will be located in India; and Goldman Sachs Principal Strategic 

Investments Group (GSPSI) is looking to invest in Bengaluru’s fintech startup scene.Thus, the growth 

prospects in technological innovation may not necessarily produce a mutually exclusive relationship 

between traditional institutions and fintech firms in India. 

Different Categories of Fintech Firms 

Fintech firms in India can be broadly categorised into the following segments: 

● Financial Lending – P2P lending, Marketplace for loans, Own book lenders 

● Investment Platforms – Trading and mutual fund platforms, Crowdfunding, Wealth and 

Asset management platforms, Online Financial Advisors 

● Payments – Mobile wallets, Merchant payments, PoS and Payment gateway services 

● Enterprise Software – Credit scoring and underwriting, Expense Management, Financial 

Planning, Lead generation, and customer onboarding, Process automation 

● Alternative Currency/Blockchain – Cryptocurrency trading, Blockchain driven services 

● The financial lending, especially in the consumer space, also has a lot of room and potential to 

innovate. 

The major highlight is that all of these categories of firms are penetrating into a larger market and 

addressing the needs of the market which were earlier not serviced by traditional financial institutions. 

They are able to cater to this challenge by innovating the product and service offerings at different 

income levels and customize them even at scale. 

 

CONCLUSION 

India's fastest growing fintech industry in the world. ”The Indian government also more focuses on 

and encourages fintech industry and promote new ideas, The government itself encouraged everyone 

towards the cashless technologies like digital wallets, e-banking, and the mobile-driven point of sale 

(POS). Linking with the Aadhaar card, eKYC, UPI and BHIM had restructured the financial sector in 

India. After the demonetization, it was reported that digital transactions raised up to 22% in India 

FinTech start-ups like PayTM saw 435% of more traffic to the websites and Apps. This led to the 

growth of many FinTech start-ups in India as there are many opportunities to grow.Financial 

technology innovation in India more benefits  for the Indian financial industry. 
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ABSTRACT 

The aim of this article is to find out the influencing factors of community participation in the tourism 

development process, several influenced factors are summed up through field surveys, questionnaires 

of local residents, and the Exploratory Factor Analysis (EFA) of the investigation datum gained from 

Con Son islet, Can Tho city, Vietnam. The research results indicate that there are seven influencing 

factors of community participation such as fairness and transparency, social capital, economic 

benefits, local’s awareness of tourism development, stakeholder’s supporting for community tourism, 

local policy, and community responsibility. Based on the aforementioned, the paper put forward 

several solutions to enhance the residents’ participant degree: increasing benefits for community to 

boost their participation, enhancing social capital, cultivating residents’ participant skills through 

training, and policy on community tourism development. 

Keywords: Influencing factors, community participation, Con Son islet, Can Tho. 

1. INTRODUCTION 

Community-based tourism (CBT) is a type of tourism formed in the early twentieth century and is 

being developed in many countries around the world. According to Nicole & Wolffgang (2002), CBT 

is a form of tourism in which mainly local people develop and manage. The economic benefits derived 

from tourism will remain in the local economy. According to Tomas et al. (2011), at present, CBT has 

developed widely in many different regions of the world, especially in developing countries. CBT is 

known as an alternative to mass tourism, built on connections with the local community.  

According to Vietnam Institute for Research and Development of Rural Industries (2012), CBT is 

a type of tourism organized, managed and owned by the community itself to bring economic benefits 

and protect the general environment by introducing visitors to the characteristics of the locality 

(landscape, culture, etc.). According to the Law on Tourism of Vietnam (2017), CBT is a type of 

tourism developed on the basis of the cultural values of the community, managed, exploited and 

benefited by the community.  

Yen (2012) defines: CBT can be understood as a sustainable development method in which the 

local community has direct and main participation in the tourism development stages and activities. 

The community receives cooperation and support from domestic and international organizations and 

individuals; of the local government as well as the government and receive most of the profits from 

tourism activities in order to develop the community, conserve and exploit natural resources, 

environment, and sustainable tourism, to meet the diverse tourism needs for tourists. According to Que 

(2006), CBT is a mode of tourism development in which the local community organizes to provide 

services to develop tourism, to participates in the conservation of natural resources and the 

environment, and at the same time, the community enjoys material and spiritual benefits from tourism 

development and nature conservation.  

Can Tho is a city directly under the Central Government, has a central position in the Mekong 

Delta with developed infrastructure, has many strengths for tourism development. In recent years, 

CBT has been invested and developed in Can Tho, especially in Con Son. The unspoiled beauty 

of Con Son is like a jewel in the middle of the city and with the type of CBT, Con Son has created a 

new identity for the tourism industry of Can Tho. Favored by nature with luxuriant fruit trees, 

abundant fish and shrimp, coming Con Son visitors can mingle with nature, learn about the simple life 

of the people of the South. This paper will assess the status of community participation and factors 
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affecting community participation in tourism development; thereby, it provides some solutions to 

support and promote local people to participate in the model of community tourism in Con Son islet. 

2. METHODOLOGY 

2.1. Secondary data collecting and processing 

Secondary data related to CBT in Con Son, Can Tho are collected from various sources in the last 

5 years, in the form of internet, books, newspapers, scientific journals, documents, resolutions, 

statistics, reports related to the research problem. This source of data is processed by comparison, 

evaluation and synthesis methods to ensure the validity and relevance of transferred data. 

2.2. Primary data collection and processing  

2.2.1. Field survey method 

Field surveys were conducted in Con Son from September to November 2022 for observations, 

interviews, photographs and actual data collection. This field survey method helps to assess the 

potentials and advantages for CBT development, and at the same time, it also shows the limitations in 

tourism development in Con Son.  

2.2.2. Interview method via questionnaire 

Sample size: There are many ways to determine the sample depending on the different research 

model. According to Hair and collaborators (2006) (cited by Nguyen Dinh Tho, 2011), in order to use 

the exploratory factor analysis, the minimum sample size should be 50, sample size (n) = 100 is better. 

Thus, the sample size is 130 units which satisfied the condition. The sample was conducted through 

the non-probability sampling method by random sampling technique. The advantage of this method is 

that it is easy to approach the research object, save costs, time and direct interview form.  

The questionnaire consists of 3 main parts: 

- Part 1: This section explores general information of tourists such as name, gender, age, 

educational level, occupation, marital status, average monthly income.  

- Part 2: Includes questions to assess the status of community participation in tourism development 

in Con Son namely household participate in tourism activities or not; number of years participating in 

tourism activities; reasons for participation; economic benefits for participation; activities serving 

tourists; income from tourism activities; household attend a training course on tourism services or not; 

the type of tourist activity household want to participate in; difficulties and aspirations when 

participating in tourism activities. 

- Part 3: This section contains questions to measure influenced factors of community participation 

in tourism development with five criteria and 25 observed variables. The five criteria include 

economic benefit, social capital, local policy, fairness and transparency, local’s awareness of tourism 

development. A five-point Likert scale was used in the questionnaire which the author adopted and 

complied from previous studies of the literature (Strongly disagree = 1; Disagree = 2; Not sure = 3; 

Agree = 4; Strongly agree = 5). 

        Data analysis method: After collecting all 130 questionnaires surveyed from tourists, the author 

filtered and entered data on SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) version 20.0. The 

research used SPSS version 20 to analyze the data collected with Frequency, Percentage, Mean, 

Standard Deviation, Scale Reliability Analysis and Exploratory Factor Analysis. 

Through literature reviews, the proposed research model of this research is as follows: 
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Figure 1: Proposed research model 

(Source: Author’s proposal, 2022) 

Hypothesis 1 (H1): There exists a positive relationship between H1 and influenced factors for 

community participation in tourism development at Con Son Islet. 

Hypothesis 2 (H2): There exists a positive relationship between H2 and influenced factors for 

community participation in tourism development at Con Son Islet. 

Hypothesis 3 (H3): There exists a positive relationship between H3 and influenced factors for 

community participation in tourism development at Con Son Islet. 

Hypothesis 4 (H4): There exists a positive relationship between H4 and influenced factors for 

community participation in tourism development at Con Son Islet. 

Hypothesis 5 (H5): There exists a positive relationship between H5 and influenced factors for 

community participation in tourism development at Con Son Islet. 

To assess the criteria in the research model, this study uses a Five - level Likert scale: (1) Strongly 

disagree, (2) Disagree, (3) Neutral, (4) Agree, (5) Strongly agree, for observed variables. The author 

uses five criteria and 26 measurement variables to evaluate influenced factors for ecotourism 

development at Con Son Islet. 

 

3. RESULTS AND DISCUSSION 

3.1. Overview of the research area 

Con Son is located in Bui Huu Nghia Ward, Binh Thuy District, Can Tho City, 600m from the 

mainland, 6km from Ninh Kieu Wharf. Con Son is a land that is preferred with fertile alluvial soil, 

four sides adjacent to Hau river. Con Son has an area of about 70ha, surrounded by fruit gardens. 

From a distance, Con Son looks wild when it is surrounded by cork trees, four sides are immense 

rivers. There are 79 households living in Con Son with a major garden career, of which 20 households 

combined with CBT from the end of 2014 to the present. Each household has its own job and 

function. Households with orchards are offered for visitors to choose from. Households with fish rafts 

will bring guests to visit. Households with skills will guide guests to make cakes.  Local people make 

collective support, fully compensate for each other for Con Son tourism to develop and leave good 

impressions in the hearts of tourists. 

Visiting the raft fishing village: The first fish cages in the fishing village of Con Son are formed 

for more than 20 years ago. Thanks to the favorable weather and supported advanced knowledge, local 

people’s lives are gradually stable. Visitors often visit the fishing village including 52 houses with 

many types of high economic value fishes. In addition to learning about the care and processing 

process… visitors can also experience feeding fish. As soon as visitors drop a handful of food 

prepared by the raft owner into the water, hundreds of fish will gather and splash in the water, creating 

an interesting and beautiful scene.  
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Visiting the "jumping snakehead fish" are "specialty" attractive visitors to Con Son. Fishing 

households here have trained snakehead fish with the ability to "jump" from the water to welcome 

visitors. Just need to eat, the snakehead fish will simultaneously launches from the water from 40-50 

cm. From 2017, information about snakehead fish jumps from the water surface posted and became a 

tourism phenomenon of Can Tho that attracting more and more visitors to Con Son. In order for the 

fish to perform, the owner of the garden must form them to respond to the sound, by dividing the food 

daily, each feeding is using a knocker. This activity is repeated many times, causing thousands of fish 

to throw themselves into the air like “jumping” to grab the bait every time they hear a noise. 

Visiting fruit gardens and enjoying clean fruits in the gardens: Coming to Con Son, visitors will 

feel like walking among the endless green. The green color from the hyacinth strips, the cork trees 

along the river; green from the orchards and vegetable gardens of the households. Enjoy moments of 

great relaxation, breathing in the cool fresh air without noise and dust. The land on the dunes is 

alluvial all year round, so it is very fertile, the fruit trees are lush all year round, this place is the land 

of rambutan, longon, milkweed, Ha Chau strawberry, etc. The feeling of enjoying fruit picked by your 

own hands right in the garden is really great, you will fully feel delicious, crispy, and fresh flavor. And 

really regret if visitors do not buy some fruit as gifts for relatives or friends because it is rare to have 

the opportunity to buy fruits with excellent quality, safe without chemicals and extremely cheap prices 

right in the garden. 

Experience making and enjoying the folk cakes and folk cake buffet: Visitors will be manually 

doing folk cakes and enjoy the buffet in Con Son with the menu up to nearly 50 types of folk cakes 

such as: banh khot, pancakes, grilled sandwiches, printed cakes, etc. Visitors can participate in every 

stage from preparing ingredients, kneading dough, manually processing delicious, beautiful cakes with 

Southern characteristics. After making the cake, visitors wait a few minutes to steam, boil and then 

enjoy. Each tray of cakes brought to customers has all kinds, colors, and is presented 

beautifully. Southern cakes have in common is simple processing, using local ingredients and fragrant 

coconut milk.  

Unique "community meal" in Con Son and listening “don ca tai tu” (Southern traditional music): 

A special thing is that in the meal, the dishes are because many households voluntarily bring a dish 

that they cook the best. For example, stir-fried frogs at Chinh Nho’s house; field crab, grilled 

snakehead fish from Song Khanh garden house; snail hot pot, coconut water pigeon from Nam Cong 

garden house; Banh xeo, banh khot from Cong Minh’s house, and fish dish from Ms. Nam’s house and 

so on. Tourist gardeners will cycle to bring their typical dishes from house to house on the dike under 

the cool green trees to bring their signature dishes to the rice tray for you. Just like that, the 

“community tray” has more and more dishes, colorful and attractive, unforgettable. People here 

associate with each other on the basis of village love. The local people are honest, simple, and likable, 

but they are hospitable and enthusiastic, bringing closeness and affection that captivates any fastidious 

visitor when visiting this place. After the meal, visitors rest in the garden, enjoying “don ca tai tu” in 

the south of Vietnam – the intangible cultural heritage representing humanity recognized by 

UNESCO.  

 Visitors can also experience the life of farmers through activities like fishing, catching crabs, 

catching snails, slapping ditches to catch fish, etc. After many hours of diving, covered in mud, the 

results obtained are field fish (snakehead fish, tilapia, catfish…) struggled, making many people 

happy. From this result, visitors can work with local people to process on the spot with ingredients 

available in the garden, into wonderful country dishes such as: grilled fish with straw or banana peel, 

grilled snails. 

The program "Con Son New Day" attracts more tourists: The program to exploit the cultural 

elements of local people, including traditional craft villages with a rabbit-slapped fishing experience, 

Southern cuisine, ... especially massage services with fish – an interesting experience for visitors. 

Through the program, visitors can learn about the lifestyle of the ancient people, especially to visit or 

experience the products with the Southern culture, which contributes to promoting Con Son tourism 

image to domestic and foreign tourists.  

3.2. Analysis of research samples 
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Interview via questionnaire was conducted through 130 units who are households involved (45%) 

and not involved in tourism development (55%). 

3.2.1. Summary the demographics of respondents 

Respondents’ gender: Through the survey of 130 samples in Con Son, the respondents showed 

that there is no ordinate amount of gender disparity, with 45% males and 55% females. 

Respondents’ age: The research sample was diversified with different ages, of which respondents 

under 25 years old accounted for 24%; from 25 to 35 years old accounted for 41%; 35-45 years old 

accounts for 28% and over 45 years old accounts for 9%. Through the results of the number of people 

surveyed, respondents from 25 to 35 years old accounted for the majority of the total sample. The 

above respondents, most of them are adults living in Con Son, so their lives are stable and attached to 

the locality. 

Respondents’ educational levels: The number of people with a high school education has the 

highest percentage, accounting for 37%; followed by people with lower secondary education with 

27%; Intermediate/College level has 24 votes, accounting for 24%; people with primary education 

accounted for 7% and people with university education had 7 votes, accounting for 7%. In the survey 

overview, local people in Con Son have an education level of high school or below, because the 

survey has a majority of respondents aged 25-25, the learning conditions are also better at this time. 

The age group from 35 to 45 lives under economic conditions, learning is difficult, the daily life of the 

people on the dunes is mainly by aquaculture and farming. 

Respondents’ occupation: Through the survey, people living in Con Son live mainly by farming, 

fruit trees and aquaculture. The survey shows that farmers/gardeners accounted for 33%, workers 8%, 

household businesses accounted for 8%, officials/officers accounted for 6%, housewives 7% and other 

occupations accounted for 38%, of which have tourism-related occupations such as tour 

guide/narrator, transport and some non-local occupations. 

Respondents’ marital status: According to the survey, the people living in Con Son interviewed 

are mostly single (accounting for 57%); married population (accounting for 43%). Most of the people 

interviewed are in the age group of 25-35. The population in this age group is mostly young and 

developed career development, a small part got married and settled down. 

Respondents’ average monthly income: According to the survey, the per capita income per month 

in the locality is currently only a good average. The income level of 3-5 million/month accounts for a 

large proportion of 52%; followed by a good income from 5 to 10 million with 39%; income level 

below 3 million accounts for 7%; income over 10 million accounts for 2%. 

3.2.2. Summary the status of community participation in tourism development at Con Son islet 

3.2.2.1. As for households participated in tourism activities 

Percentage of community participation in tourism activities: Although the locality has been 

exploiting tourism for a long time, the level of tourism participation of people in Con Son is still 

relatively limited. According to the survey, 45% of people surveyed are participating in tourism 

activities in Con Son; and the remaining 55% have not participated. 

Reasons for community participation in tourism activities: Based on the survey, the majority of 

people who have participated in tourism said that the reason they participate in local tourism activities 

is to increase their income, accounting for 68.4%, followed by it being suitable for their family's 

occupation. family accounts for 12.6%; and at the encouragement of the local government accounted 

for 5.4%. 

Economic benefits for community participation in tourism activities: The survey shows that the 

majority of people surveyed believe that participating in tourism activities in the locality helps to 

increase their income and improve their lives (accounting for 59%); 26% believe that local tourism 

helps create more jobs for people; 9% think that they will receive incentives from local authorities 

when participating in community-based tourism; and 6% said that participating in tourism helps 

improve knowledge. 
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Number of years participating in tourism activities: Through the survey, most of the respondents 

have been involved in tourism activities in the locality for more than 1 year; households engaged in 

tourism activities in Con Son for less than 1 year accounted for 4%; households participating in 

tourism activities from 1-3 years accounted for 30%; households participating in tourism activities 

from 3 to 5 years accounted for 10%; and 4% of households participating in tourism activities for 5 

years accounted for 4%. Most of the remaining respondents have not participated in local tourism 

activities, accounting for 52%. 

Activities serving tourists: households engaged in tourism activities mainly in food service 

activities, accounting for 34%; next is serving orchards accounted for 11%; serving souvenirs and 

crafts accounted for 4%; transportation services for tourists accounted for 2% and accommodation 

services accounted for 1%. The respondents chose "other options" (49%) such as tour guides and 

presentations and have not participated in local tourism activities. 

Income from tourism activities: Through the survey, income from tourism activities in the locality 

does not support people's lives much, most of the time when asked about income from tourism 

activities, up to 57% of respondents chose income from tourism does not significantly support people's 

lives; 38% said that income from tourism partly supports living and 5% said that income from tourism 

is enough for living. 

Percentage of community participating attending a training course on tourism services: Survey of 

respondents participating in tourism activities in the locality, 84% have participated in training 

courses, fostering tourism skills and 4 people have not participated. Thereby, the households when 

participating in local tourism activities are trained and professionally trained; the rest mostly 

participate in tourism in the form of spontaneous business, benefiting from local tourism activities. 

Difficulties when households participate in tourism activities: Through the survey, 44 respondents 

said that it is difficult to participate in tourism activities in the locality. In which, the common 

difficulty encountered by people when participating in tourism activities is limited ability to 

communicate in foreign languages (accounting for 18%), followed by difficulties in professionalism in 

tourism, accounting for 18%. 13%; difficulty in capital accounts for 11%, the rest is difficulty in 

finding human resources for tourism, accounting for 2%. Although the local people in Con Son have 

approached tourism activities since 2015, most households are still facing difficulties in tourism 

activities. 

3.2.2.2. As for households have not yet participated in tourism activities 

For the willingness to participate in tourism activities: When asked about their willingness to 

participate in local tourism, 83% of people chose willingly and only 19% chose not to participate in 

tourism activities. Regarding the reasons for not being willing to participate, people said that: they do 

not know what to do when participating in tourism activities; they worry about professionalism and 

service quality when participating; the influence of the family's traditional economic activities; and 

some households have not seen many benefits when they participate in tourism activities. For 

households willing to participate in tourism, activities: tourism brings great benefits to the locality, 

improve the quality of life, develop the local economy, and create many new jobs for the local. 

The type of tourism activities that households want to participate in: According to the survey, the 

majority of people want to participate in food service when participating in local tourism, accounting 

for 54%. Besides, people choose to serve tourists to visit the fruit garden, accounting for 16%; serving 

tourist transport accounts for 14%; serving souvenirs and crafts accounts for 10% and serving for 

accommodation accounts for 4%. 

Expectations of households when participating in tourism activities: According to the survey, the 

majority of people when participating in tourism activities have the desire to receive financial support 

and professional training, foreign languages and advice on the appropriate type of tourism. 33% of 

people choose to be trained in tourism; 29% choose to get loan support; 27% chose the right type of 

tourism consultancy and 8% chose legal assistance. 

3.3. Analyzing of influenced factors for community participation in tourism development at Con 

Son islet 
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To determine the group of influenced factors of community participation in tourism development 

at Con Son islet, this research has analyzed exploratory factors including five criteria with 25 observed 

variables, specifically as follows: 

(1) Economic benefits (05 observed variables) 

(2) Social capital (05 observed variables) 

(3) Fairness and transparency (05 observed variables) 

(4) Local’s awareness of tourism development (05 observed variables) 

(5) Local policy (05 observed variables). 

To ensure the reliability of the scale and observed variables, the author uses the method of 

evaluating the scale’s reliability. The reliability of the scales is assessed through Cronbach's Alpha 

coefficient. Cronbach's Alpha coefficient is used to eliminate "junk" variables. Variables with a total 

correlation coefficient less than 0.3 will be excluded (Nunnally, 1978; Peterson, 1994; Slater, 1995). 

The scale will achieve reliability when Cronbach's Alpha coefficient is greater than or equal to 0.6. 

The scale will reach reliability when Cronbach's Alpha coefficient is greater than 0.6. The analysis 

results show that non observed variables are excluded from the model because the correlation 

coefficient of variables is greater than 0.3. 

 (1) “Economic benefits” has Cronbach’s Alpha coefficient of 0.704 and there are 05 variables 

with variable correlation coefficients ranging from 0.368 to 0.556 meeting the requirements. 

Therefore, no observed variables are excluded from the research model. 

 (2) “Social capital” has Cronbach's Alpha coefficient of 0.756 and has 05 variables with variable 

correlation coefficients ranging from 0.468 to 0.590 meeting the requirements. Therefore, no observed 

variables are excluded from the research model. 

 (3) “Local policy” has Cronbach’s Alpha coefficient of 0.650 and there are 05 variables with 

variable correlation coefficients ranging from 0.330 to 0.464 meeting the requirements. Therefore, no 

observed variables are excluded from the research model. 

 (4) “Fairness and transparency” has Cronbach’s Alpha coefficient of 0.770 and there are 05 

variables with variable correlation coefficient ranging from 0.467 to 0.640 meeting the requirements. 

Therefore, no observed variables are excluded from the research model. 

 (5) “Local’s awareness of tourism development” has Cronbach’s Alpha coefficient of 0.703 and 

there are 05 variables with variable correlation coefficients ranging from 0.353 to 0.564 meeting the 

requirements. Therefore, no observed variables are excluded from the research model. 

After the author evaluates the reliability of the scale, there are five scales of independent factors 

with 25 observed variables eligible to conduct exploratory factor analysis. Before conducting 

exploratory factor analysis, the study used the KMO test (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of sampling 

adequacy) and Bartlett's Test of Sphericity to check the relevance of the research data. The results 

from the data test show that the KMO = 0.663, Sig = 0.000 (below 0.005 is statistically significant), 

the total explanatory variance is 74.550% (greater than 50%) satisfying the conditions for exploratory 

factor analysis.  

Table 1. KMO and Bartlett's Test 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 0.663 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 612.090 

Df 210 
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Sig. 0.000 

Source: Results of data analysis based on direct interviews with households at Con Son islet in 2021, n 

= 130 

In exploratory factor analysis, the authors used the Principal Components Analysis with Varimax 

rotation. In order to ensure the practical significance of the exploratory factor analysis, it is necessary 

to remove the measurement variables with unsatisfactory factor loading coefficients for each factor. 

According to Hair and collaborators (1998), factor loading is an indicator to ensure the practical 

significance of exploratory factor analysis. Factor loading above 0.3 is considered to reach the 

minimum level for sample size 350, if the sample size is about 100, it is recommended to choose a 

factor loading above 0.55 and sample size is about 50, the factor loading must be above 0.75. In the 

study, the authors interviewed 130 respondents, so as the factor loading coefficient is above 0.55, the 

measurement variable is kept. 

After analyzing exploratory factors, there are five factors that effecting on community 

participation in tourism development at Con Son islet. 4 out of the first 25 variables are excluded 

because the factor loading is below 0.55. They include: X6- Neighbors are friendly and helpful, X14- 

The local government has a welcoming working attitude, X17- Trust between stakeholders, X22- 

Sense of preserving the landscape and local cultural identity. 

Factor 1 (F1) contains the following variables: X1- Household’s main income is from tourism 

activities, X2- The local economy is improved thanks to tourism activities, X3- Tourism activities 

create more jobs for household, X4- Household’s income increases when participating in tourism 

activities, X5- Tourism activities attract a lot of investment.  

Factor 2 (F2) contains the following variables: X7- The relationship between the members of the 

household is good, X8- The relationship between households doing tourism is good, X9- The security 

and order situation is good, X10- Local cultural identity is preserved. 

Factor 3 (F3) contains the following variables: X11- Households receive a lot of support from 

local authorities (capital, technology, etc.), X12- Administrative procedures related to tourism 

business are simple and accessible, X13- Local authorities always listen to people's opinions in 

making tourism development policies, X15- Local authorities regularly organize training courses on 

tourism for households. 

Factor 4 (F4) contains the following variables: X16- The distribution of benefits from, X18- The 

distribution of benefits from tourism is transparent and clear, X19- Households have an equal 

opportunity to participate in tourism, X20- Equity in access to local policies. 

Factor 5 (F5) contains the following variables: X21- Regularly contribute ideas for local tourism 

development, X23- Understanding the impacts of tourism on the locality, X24- Know the information 

about the local tourism market, X25- Actively participate in local tourism promotion. 

 

Table 2. Rotated component matrix 

Observed 

variable 1 2 3 4 5 6 7 

X18 0.883       

X19 0.802       

X20 0.742       
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X7  0.673      

X8  0.740      

X9  0.770      

X10  0.652      

X1   0.690     

X1   0.546     

X3   0.707     

X4   0.578     

X5   0.701     

X23    0.742    

X24    0.852    

X13    0.690    

X21        0.800    

X25     0.718    

X11         0.778  

X12         0.823  

X15           0.750 

X16       0.674 

Source: Results of data analysis based on direct interviews with households at Con Son islet in 2021, n 

= 130 

According to Hoang Trong and Chu Nguyen Mong Ngoc (2008), to calculate the factor score for 

each case of observed variable, we have the following equation: 

Fi = Wi1X1 + Wi2X2 + Wi3X3 + Wi4X4 + … + WikXk 

In which: Fi: the estimated value of factor I; Wi: factor weight; k: number of variables 

Based on the Rotated component matrix table (table 2), we have the following equation: 

F1 = 0,378X18 + 0,412X19 + 0,331X20 

Factor 1 includes 03 variables: X18- The distribution of benefits from tourism is transparent and 

clear, X19- Households have an equal opportunity to participate in tourism, X20- Equity in access to 

local policies 

F2 = 0,330X7 + 0,364X8 + 0,355X9 + 0,300X10  

Factor 2 includes 04 variables: X7- The relationship between the members of the household is 

good, X8- The relationship between households doing tourism is good, X9- The security and order 

situation is good, X10- Local cultural identity is preserved. 
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F3 = 0,315X1 + 0,248X2 + 0,330X3 + 0,278X4 + 0,336X5 

Factor 3 includes 05 variables: X1- Household’s main income is from tourism activities, X2- The 

local economy is improved thanks to tourism activities, X3- Tourism activities create more jobs for 

household, X4- Household’s income increases when participating in tourism activities, X5- Tourism 

activities attract a lot of investment. 

F4 = 0,393X23 + 0,477X24 + 0,318X13  

Factor 4 includes 03 variables: X23- Understanding the impacts of tourism on the locality,  

X24- Know the information about the local tourism market, X13- Local authorities always listen 

to people's opinions in making tourism development policies. 

F5= 0,548X21 + 0.511X25 

Factor 5 includes 03 variables: X21- Regularly contribute ideas for local tourism development, 

X25- Actively participate in local tourism promotion. 

F6 = 0,483X11 + 0,512X12 

Factor 6 includes 02 variables: X11- Households receive a lot of support from local authorities 

(capital, technology, etc.), X12- Administrative procedures related to tourism business are simple and 

accessible. 

F7 = 0,496X15 + 0,423X16 

Factor 7 includes 02 variables: X15- Local authorities regularly organize training courses on 

tourism for households, X16- The distribution of benefits from tourism is fair. 

In factor 7, variable X16 has the strongest impact. Thus, “the distribution of benefits from tourism 

is fair” will affect people's participation in the community tourism model. 

The result shows that community participation in tourism development at Con Son islet will be 

influenced by 07 factors and the order of influences is as follows: F1- Fairness and transparency, F2- 

Social capital, F3- Economic benefits, F4- Local’s awareness of tourism development, F5- 

Stakeholders’ supporting for community tourism, F6- Local policy, and F7- Community 

responsibility. 

3.4. Solutions for enhancing community participation in tourism development at Con Son islet 

3.4.1. Increasing economic benefits for community to boost their participant 

To ensure improved participation of households in the CBT model, the local government needs to 

have basic principles in the distribution of benefits between the parties involved in tourism activities. 

It is necessary to ensure fair and healthy competition among participating households by listing prices 

and services. Localities need to avoid the case of the same type of service but each place has a price or 

sells at a high price in the tourist season. 

Local authorities need to create conditions for the community to participate in tourism service 

businesses. It is necessary to establish a tourism cooperation group to create unity in the mode of 

tourism activities and to manage tourism development in a synchronous manner; organize awareness 

campaigns and provide necessary information about CBT to local people. 

In addition to exploiting economic benefits from tourism activities, the parties involved in tourism 

activities need to balance the exploitation of economic benefits with the conservation of natural 

resources and the development of cultural values. culture. 

3.4.2. Enhancing the relationship between the parties involved in community tourism 

Strengthen the relationship between the supplier of tourism products and the community at the 

tourist destination. Suppliers of CBT products need to understand the current and potential capabilities 

of each household participating in the local tourism model, thereby making plans and strategies to 

promote and introduce them to tourists. 
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For households, it is necessary to improve skills and skills, regularly exchange and learn 

experiences to preserve and promote the potentials of households together with suppliers; bring 

visitors with tourism products with different experiences, typical of the local community. 

Regarding management, tourism management agencies need to encourage host communities and 

indigenous peoples to participate in planning development and management of local tourism activities 

in order to avoid conflicts of interest, improve community autonomy. On the other hand, these 

agencies need to propagate to raise people's awareness about the benefits of developing tourism in the 

locality, building community solidarity. 

3.4.3. Cultivating residents’ participant skills through training 

Local authorities need to open training and education courses on CBT for households in Con Son, 

such as attitudes towards guests, communication and hospitality skills, tourists service skills, …to 

improve the experience of doing tourism for them. 

Local authorities need to develop programs to improve community capacity through visits, 

training and research on CBT models in the Mekong Delta region such as the CBT models in Thoi Son 

Islet (Tien Giang province), An Binh Islet (Vinh Long province) and so on. 

In particular, it is essential to improve foreign language skills to be able to serve international 

tourists better such as compiling foreign language training topics and textbooks must be associated 

with local realities so that local guides have the opportunity to immediately practice what they have 

just learned. 

Educating community awareness and responsibility in protecting the environment and preserving 

traditional cultural values of the locality is also a crucial task in Con Son. 

3.4.4. Strengthen policies to support and encourage people to participate in tourism development 

In order to engage the tourism community, it is necessary to focus on activities that raise 

awareness about issues related to tourism activities including understanding the value of local culture, 

natural resources and the environment, the knowledge related to the purpose, meaning and benefits 

that CBT brings.  

Local authorities need to create favorable conditions for the community to participate in tourism 

such as financial support, information sources, etc., thereby helping them improve their lives.  

It is essential to develop appropriate models, mechanisms and policies to facilitate the 

participation of the community in tourism development activities, ensuring the community benefits 

from tourism activities; open training courses on professional skills for the community such as service 

skills, cooking skills; organize food hygiene and safety classes, etc.  

4. CONCLUSION 

Community participation is a crucial element to promote sustainable development of tourism in 

tourist destinations. On the basis of a case study of Con Son islet, we analyze the influencing factors 

on local residents’ participation in tourism by Exploratory Factor Analysis. The result shows that 

community participation in tourism development at Con Son islet will be influenced by seven factors 

and the order of influences is as follows: (1) Fairness and transparency, (2) Social capital, (3) 

Economic benefits, (4) Local’s awareness of tourism development, (5) Stakeholders’ supporting for 

community tourism, (6) Local policy, and (7) Community responsibility.  According to these resulted 

analysis, we also discussed some suggestions to improve community participation as follows: such as 

economic benefits, social capital, local policy, fairness and transparency, local’s awareness of tourism 

development. However, this research still has some deficiencies as follows: the community participant 

degree is relatively low, only 45% of questionnaires are the tourism participants; the total amount of 

samples is not adequate enough, which may limit the analysis of influencing factors on community 

participation; and this investigation and study is based on a case of Con Son islet so that its 

conclusions still should be testified by further study. 
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Abstract 

Rapid demographic expansion along with increasing urbanization has aggravated the problem of solid 

waste management. Therefore, scientists are seeking waste management methods that are eco-friendly, 

cost effective and produce immediate results. In the developing world, paper mill waste (PMW) 

contains mostly organic carbon substances; therefore vermicomposting could be a better and cost-

effective option for waste management. In this study, vermicomposting of organic portion of PMW 

with cow dung (additive) was performed using Eudrilus eugeniae Samples were taken periodically at 

an interval of 20 days for studying the morpho – chemical changes that occurred during different 

stages of vermicomposting. The results showed significant (p&lt;0.001) decline in pH (15.07%), TOC 

(22.14%), C: N (53.21%) and C: P (47.86%) ratios, whilst total N (73.09%), P (61.52%) and K 

(18.05%) content increased (p&lt;0.001) in matured vermicomposting. FT-IR and SEM studies 

suggested that final vermicompost was more stabilized as compared to initial waste mixture, The 

result of FTIR showed that certain functional group like gaseous water molecule (3900 – 3750 cm-1), 

free alcohol (3800 - 3700 cm-1) and aliphatic ether groups (1880 cm-1) disappeared with increasing 

period of vermicomposting. Similarly with the increase in period of vermicomposting, increase in 

carboxylic acid group at the wavelength of 3380 -3370 cm-1 and increase in aromatic group or acid 

polymers at 1000 - 1020 cm-1 were observed. Due to the conversion of alcohol and ethers into acids 

during vermicomposting which may decreases the pH of the vermicompost sample and also increase 

the nutrient availability by chelating the nutrients in its aromatic structure. Structural characterization 

(SEM micrographs) of the vermicompost was revealed to be more fragmented than initial wastes and 

control. However, FT-IR and SEM were proved to be more promising, fast and reliable techniques 

over conventional analyses. 

Keywords: paper mill waste, vermicompoting, FTIR, SEM. 

 

1. Introduction:  

In India, small and medium enterprises contribute to the US $5 billion, constituting about 80% of total 

industrial enterprises (Singh et al. 2015). Among that, small scale industries (around 3 million) 

contribute 30 to 35% of industrial production and contribute approximately 50% of industrial pollution 

(Singh et al. 2015; Kumar et al. 2010).  Small scale industries are usually associated with various 

processes, namely, textile, foundries, food processing, chemical, manufacturing, dyeing, printing, 

distilleries, etc. The Paper industry is the maximum polluting industry in India and is relatively water-

intensive. A variety of liquid and solid wastes are produced during different processes in paper 

manufacturing. Although many paper plants have begun cremation of their losses for energy 

recuperation, a significant sum (about 70%) of these strong squanders (side-effects) are as yet 

unloaded or spread straightforwardly ashore (Yadav A, Madan S 2013) preserving because of 

excessive percent of organic matter present in paper mill wastes, numbers of researchers have 

concentrated their efforts towards developing capacity packages for this solid paper mill wastes (Elvira 

et al. 1998) 
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        Sugarcane industries also produce a considerable quantity of sugarcane bagasse, dry leaves, sugar 

cane press mud (SPM), and molasses apart from sugar (Kumar et al. 2010). The generation of press 

mud is approximately around 30 to 40 kg from 1 ton of crushed sugarcane. The traditional disposal 

methods such as open dumping and/ or landfilling of dairy sludge and sugarcane press mud are not 

only increasingly expensive, but impractical as open space becomes limited (Suthar et al. 2012). The 

open dumping and landfilling of these dumped waste material will generate leachate which will 

responsible for contamination of soils, and pollute nearby ground water (Suthar et al. 2012). On the 

other hand, the sugarcane press mud contain macro nutrients (Mg, K, P, Na, Ca and N) and micro 

nutrients (Zn, Fe, Mn and Cu) which are wasted. However, the stabilization of such sludge prior to use 

of disposal should reduce the environmental problems associated with its open dumping.  

         The global need for the recycling of solid waste using sustainable environment-friendly 

techniques is increasing rapidly. Nowadays, vermicomposting emerges as a promising option in solid 

waste disposal as it has greater socio-economic benefits to the nation. It is a low cost technology 

system and an accelerated process of bio-oxidation and stabilization of organic wastes involving 

interactions between earthworms and microorganisms (Lim et al., 2016; Baghel et al., 2018). During 

vermicomposting, worms ingest the large amount of wastes and grind it in gizzard. Then, they are 

digested chemically and are absorbed in the body. However, the rest of material is excreted out as 

“vermicastings” which accredit to the enrichment in soil porosity, aeration and production of soil 

aggregates. Earthworm's excretion in the form of vermicastings are rich in NPK, micronutrients and 

valuable soil microbes and consists more water-stable aggregates as compared to the nearby soil (Sari 

et al., 2017; Baghel et al., 2018). In addition, trough vermicomposting, bulk density, water holding 

capacity, pH, electrical conductivity, nitrogen, phosphorous and potassium content are better than 

those obtained with composting process (Doan et al., 2015; Rakkini et al., 2018). 

             The investigation of the existing examination became to stabilize primary from a treatment 

unit of a sugar mill press mud and paper mill waste using the epigeic earthworm species Perionyx 

excavatus. The dried sugar mill press mud and paper mill waste were blended with cow dung at 

different ratios to optimize the waste mixture for better decomposition. The changes in physical-

chemical parameters also the reproductive performance of earthworms in waste materials was 

measured. In this present study, the morphological and chemical changes that occurred during the 

period of vermicomposting were determined by using SEM, FTIR, Paper chromatography and seed 

germination. 

 

2. Materials and Methods: 

2.1 Collection of wastes, cow dung (CD), and earthworms: 

           The cattle dung (10 days old) was procured from a nearby dairy farm. The moisture content of 

the medium was maintained at about 60%-70%. Papermill waste (PMW) was collected from the Paper 

Mill Industry at TNPL, Pugalur, Tamil Nadu. Sugar mill Press mud (SPM) was collected from the 

Mohanur Sugar mill Factory, Mohanur, Namakkal, Tamilnadu.  

 

 2.2 Earthworm's cultures:  

Periyonyx excavatus Species were collected from the Pugalur area around 10km. For the prevailing 

examination, separate vermi-bed changed into made the usage of ten days (10 days) antique farm 

animal dung for the mass tradition of Perionyx excavatus. The inventory tradition of the earthworm 

turned into maintained in plastic packing containers the usage of partly decomposed bio-waste and 

cow dung as increase medium in a laboratory situation. This was further used in the vermicomposting 

experiment.  

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6312864/#bib44
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6312864/#bib9
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6312864/#bib67
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6312864/#bib67
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6312864/#bib9
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6312864/#bib17
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6312864/#bib63
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2.3 Pre-decomposition experiment: 

    A plastic container of 55x40x25 cm measurement turned into, full of aggregate (5 kg) of cow dung 

and paper mill waste, also aggregate (5kg) of cow dung and sugar mill press mud. It is turned in each 

day sprinkled with water so that it gets decomposed. Also, this waste turned into grew to become up 

and down for correct aeration and decomposition. During the Pre- decomposition period temperature 

was recorded twice an afternoon. This experiment endured for 30 days. 

 

2.4 Experimental setup: 

The vermibeds have been prepared using sugar mill press mud and paper mill waste in plastic 

containers and watering was accomplished frequently to moist the medium. The plastic boxes were 

filled with a 1.5 cm thick sterilized soil layer at the bottom as the soil is taken into consideration as an 

essential supporting material for vermicomposting, Control and remedies had been triplicated. The 

experiment became carried out in a dark room at ambient temperature. The moisture tiers within the 

experimental boxes had been maintained at 70±10%. To maintain the temperature and moisture 

content of the pots, water was sprinkled at a regular interval of time. The substrate mixture was pre-

decomposed for 15 days to make it palatable for earthworms. The substrate mixture of each treatment 

was pre-decomposed for 15 days to make them palatable for the earthworms. The containers have 

been blanketed by mesh garden fabric and had been located day by day to check the various 

parameters vital for the survival and reproduction of earthworms. This complete setup becomes 

maintained for ninety days until the finely granular vermicompost becomes organized. 
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2.5 Experiment desine 

Experiment No Specifications Weight of the organic 

wastes taken 

Number of earthworms 

Introduced 

Control – 1 Paper mill Waste+ Cow 

dung (1:2) 

1 kg of Paper mill 

waste+ 2 Kg of Cow 

dung 

 

Experiment -1 Paper mill Waste+ Cow 

dung (1:2)+ 

Earthworms 

1 kg of Paper mill 

waste+ 2 Kg of Cow 

dung 

   25 

Control - 2 Sugar mill Press mud+ 

Cow dung (1:2) 

1 kg of Sugar mill 

press mud+ 2 Kg of 

Cow dung 

 

Experiment - 2 Sugar mill Press mud+ 

Cow dung (1:2)+ 

Earthworms 

1 kg of Sugar mill 

press mud+ 2 Kg of 

Cow dung 

   25 

Control - 3 Paper mill waste+ 

Sugar mill press mud+ 

Cow dung  

1/2 kg of Paper mill 

waste+ 1/2 kg of Sugar 

mill press mud +1 Kg 

of Cow dung 

 

Experiment - 3 Paper mill waste+ 

Sugar mill press mud+ 

Cow dung+ 

Earthworms  

1 /2kg of Paper mill 

waste+ 1/2 kg of Sugar 

mill press mud +1 Kg 

of Cow dung 

   25 

Control - 4 Paper mill waste+ 

Sugar mill press mud+ 

Cow dung  

1 kg of Paper mill 

waste+ 1/2 kg of Sugar 

mill press mud +1/2 

Kg of Cow dung 

 

Experiment - 4 Paper mill waste+ 

Sugar mill press mud+ 

Cow dung  

1 kg of Paper mill 

waste+ 1/2 kg of Sugar 

mill press mud +1/2 

Kg of Cow dung 

    25 

Control - 5 Paper mill waste+ 

Sugar mill press mud+ 

Cow dung  

1/2 kg of Paper mill 

waste+ 1 kg of Sugar 

mill press mud +1/2 

Kg of Cow dung 

 

Experiment - 5 Paper mill waste+ 

Sugar mill press mud+ 

Cow dung  

1/2 kg of Paper mill 

waste+ 1 kg of Sugar 

mill press mud +1/2 

Kg of Cow dung 

   25 
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2.6 Physicochemical analysis:  

Physicochemical analyses were performed at a regular interval to understand the periodic enrichment 

of compost (Singh et al., 2016). Total Organic Carbon (TOC) and Nitrogen (TKN) were considered 

using Walkley–Black and Kjeldahl methods respectively (Ganguly and Chakraborty, 2018). The pH 

and electrical conductivity (EC) of samples were analyzed through the dissolution of compost samples 

in double-distilled water in the ratio of 1:10 (w/v) using a multi-tasking water analyzer. All sets of 

experiment were performed in three replicates. 

 

2.7 Scanning electron microscopy (SEM) analysis 

Scanning electron microscopy (SEM) of vermicompost samples was conducted through a scanning 

electron microscope (Nova NanoSEM 450, Czech Republic). The samples prepared with 

glutaraldehyde were attached on specimen holder. The mounts were dried under a high vacuum and 

coating was performed. Scrutiny of these specimens was made at 4000X magnifications. 

 

2.8 Fourier transform infrared (FT-IR) analysis 

The Fourier transform infrared (FT-IR) study was performed on a NicoletTM5700 spectrometer. 2 mg 

of each samples were assorted with 400 mg KBr and pressed under vacuum to make potassium 

bromide (KBr) pellets. Both samples and KBr were dehydrated discretely at 105ºC to remove moisture 

before production of the pellets. The bands measured were ranged from 400 to 4000 cm-1 with 

interval of 4 cm-1. Baseline corrections were made in spectra and absorbance was normalized for 

unity of presentation and analysis. 

 

2.9 Paper chromatography: 

Preparation of soil samples  

The sun-dried samples are ground in a porcelain mortar until they are well pulverized, after sieving, 5 

g are weighed, 50 ml of a 1% sodium hydroxide solution are added in a beaker, shaken gently with 

water, and then stirred. Repeats of 7 on the right and on the left repeating the series at 15, 30 and 60 

min to let it rest for at least 6 hours. 

 

Preparation of filter paper  

The Whatman No. 1 filter paper was impregnated in a 0.5% silver nitrate solution, initiated from the 

center to the first 3.5 cm, covered with an absorbent paper and reserved in the dark. 

 

Run of the samples on the filter paper  

From the diluted soil sample, take 10 ml and add it in a petri dish where the filter paper is already 

impregnated with silver nitrate, run up to 2 cm from the edge and then let it dry. 

 

2.10 Plant Bioassay – Seed Germination Index (GI): 

A fresh extract of vermicompost samples (10ml) is dropped into a petri-plate with filter paper. Ten 

Vigna radiata seeds are distributed on the filter paper and incubated at 26°C in dark for 4 days under 

cover. The number of germinating seedis counted and the length of the root radical was measured. A 

control, 10ml of distilled water is replaced with the extract at every treatment. The germination index 

(GI) is calculated according to the following formula by Zucconi et al., 1981a. 
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             GI=  
𝑆𝑒𝑒𝑑 𝑔𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛×𝑅𝑜𝑜𝑡 𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 𝑡𝑟𝑒𝑎𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡

𝑆𝑒𝑒𝑑 𝑔𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 ×𝑅𝑜𝑜𝑡 𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙
 × 100 

 

3.  RESULTS AND DISCUSSION 

3.1 Physicochemical analysis: 

The vermicomposting co-efficient of physicochemical parameters shows an increased trend in 

Moisture, Nitrogen, Phosphorus and Potassium, decreases in pH, Total Organic Carbon and C: N ratio 

(Table 1). Maximum pH reduction was recorded in P1 and minimum in P2 and P3. When compare to 

temperature a higher reduction in P1 and least in P3 and Co, where as highest reduction of TOC 

observed in P1 and P4, and lowest in Co. A high C: N reduction noted in P5 and low in P1 and Co. 

The increase in earthworms’ growth may also be attributed to a low C: N ratio of the pre-decomposed 

substrate and positive role of bio-inoculants used in the present study (Ndegwa et al., 2000). The 

major nutrients N (P5 and P4), P (P3) and K (P5) were increased and decreased in Co. Several studies 

have shown that when soil N content increases, the abundance, biomass and reproduction of 

earthworms also increase (Jimenez et al., 1998 and Bohlen et al., 1999). The presence of large number 

of microflora in the gut of earthworm might play an important role in increasing P and K content in 

the process of vermicomposting. The P content also a direct action of earthworm gut enzymes and 

indirectly by stimulation of the microflora (Satchell et al., 1984) due to bacterial and faecal 

phosphatase activity of earthworms that probably lead towards mineralization and mobilization of 

phosphorus (Edwards, 1972). 

 

3.2 Scanning electron microscopy (SEM) 

Snapshots obtained from SEM of initial waste mixture and final vermicompost are compared in Fig. 1. 

The study discovered that initial waste mixture was relatively compacted and flock like structure, 

whereas the vermicompost had more porous, fragmented and granular structure (Fig. C- P5). During 

vermicomposting, the earthworms (Perionyx excavatus) ingested and pulverized the initial waste 

mixture in the gizzard (Ali et al., 2015). Further disintegration of substrate material was assisted by 

different enzymes and enteric microbial activities mainly by hydrolytic bacteria present in the 

earthworm’s gut (Arancon et al., 2005; Bhat et al., 2017). Comparison of the micrographs of 

vermicompost samples E1−E5 suggests that the surface area of compost samples is higher than that of 

the control. Within the vermicompost samples, the highest proportion of the surface was recorded in 

E2 followed by E4 and E5. It is observed that the particle size of the vermicompost was smaller than 

that of control compost. 

The surface area of vermicompost samples showed single particles packed together to form 

aggregates. Such aggregation is responsible for the uncertainty about a real surface area of 

vermicompost because the internal area was not fully accessible. Similar results were reported by 

various researchers who performed SEM exploration to elucidate changes in surface morphology of 

initial substrate and final vermicomposted mixtures (Kumar et al., 2013; Rajpal et al., 2014; Bhat et 

al., 2015; Hussain et al., 2016). 

 

FT-IR analysis 

Mineralization of organic matter and degradation of complex aromatics (lignin, polyphenols) by 

earthworms into simpler compounds (carbohydrates, lipids) can be analyzed by FT-IR spectroscopy. 

FT-IR spectroscopy technique indicates compost maturity or stability and has appeared to be a 

promising technique for the identification of functional groups in the decomposing wastes in the 

process of vermicomposting. Several spectral bands represent the absence or presence of certain 

functional groups which in turn predict the processes of degradation or stabilization and therefore act 

as a promising tool to diagnose the maturity and stability of the sample (Fig. 1 and Fig. 2). FT-IR 

spectra during different times (0th, 30th and 60th days) ofcomposting for both sludges have displayed 

an intense wide band in between 3200 - 3500 cm_1 which indicates an –OH stretching of acid, 
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phenols and alcohols group (Pandey and Pitman, 2003; Amir et al., 2010; Hussain et al., 2016). The 

intensity of the band decreases with the progress of vermicomposting for both types of paper mill 

sludge. Spectral bands between 3000 - 2840 cm_1 represent C–H stretching of aliphatic compounds 

mainly represented by alkenes (Deka et al., 2011). A sharp decline of this to a considerable extent 

reflects evidence of intense biodegradation coupled with compost maturity (Fig. 2a and Fig. 2b). The 

decrease in the intensity of the band at 2531 cm_1of both the composts represent a breakdown of the 

complex –SH groups of paper mill wastes (Sudarshan et al., 2016). Increase in spectral band intensity 

at 1740–1870 cm_1 during the process of vermicomposting indicate C¼O stretching of different 

anhydrides and esters (Paria et al., 2018). Besides that, amide band at 1635 cm_1 of varying intensities 

tend to focus biodegradation of complex N sources from both the composts (Barone and Arikan, 

2007). Band peaks at 1420 - 1440 cm_1 and 1000 - 1100 cm_1 are thought to correspond lignin 

vibrations and the C–O stretch of polysaccharides respectively (Fig. 2). Varying intensities of different 

bands during vermicomposting represent the degradation of lignin and complex carbohydrates like 

cellulose, hemicelluloses etc. (Ravindran et al., 2013). The increase in the aromatic C to aliphatic C as 

reflected from FT-IR curves is considered as an indicator of an increasing degree of organic matter 

humification in the natural condition of biodegradation which is supposed to be associated with the 

stability and maturity of compost and their pathways of transformation to highly humified substrate 

(Senesi and Brunetti, 1996; Huag et al., 2006). The findings of FT-IR study revealed disappearance of 

polysaccharides, carbohydrates and aliphatic methylene from the initial waste mixture whilst aromatic 

compounds, nitro group and humic structures appeared in paper mill and sugar mill press mud 

vermicompost depicting its stability and maturity. 

 

Paper chromatography: 

It was taken into account for the interpretation of the chromatograms the zones that compose the 

chromatogram (central zone, inner zone, intermediate zone, external zone and management area), their 

size, shape, revealed colors and the harmony and integration of their revealed parts, according to the 

criteria of (33). 

In the zone 1, called central zone (Z1) found a slightly brown, broad and well-defined white color 

without integrating into the next zone (Z2) it is an indicative of excess of nitrogen fertilizers 

In zone 2 (Z2) of the analyzed chromatograms they showed the mineral strip. it is blackish brown and 

is mineralized, organic matter destroyed and without biological activity. creamy colorations, light and 

dark coffee, with integration with the other zones indicating the good structure, efficient biological 

activity and good amount of organic matter. 

In relation to zone 3 (Z3) of the chromatograms, called intermediate zone, zone of organic matter or 

protein, light brown shapes and colors, it shows harmony between organic matter, minerals and 

microbiology, a sign of good health of the system. 

The Zone 4 (Z4) or external zone also called enzymatic and nutritional zone, for the case of the 

chromatogram of the vermicompost is absent without manifesting any reaction, it is practically absent 

and the organic soil in its chromatogram shows the presence of humus, with the undulations and soft 

spots are indicative of the relationship of organic matter with minerals and microbiology. 

The chromatogram of the initial substrate shows three clear zones: (a) an absence of color in the outer 

zone, which reflects the lack of colloidal substances; (b) a faint brown color indicates the availability 

of less organic matter; (c) the inner small violet zone indicates the quantity of available minerals, 

which is clearly observed in P3 (Fig. 3) These zones were entirely different from the final substrate in 

the present study. The final day of samples showed the inner zone with violet radiation confirmed the 

concentration of the mineralization was increased at the end of the composting process. P5 shows a 

high level of mineralization process P2 followed by P1, P4 and P3. It is observed that the particle size 

of the vermicompost was smaller than that of control compost. 

 

  



6th INTERNATIONAL EDUCATION AND INNOVATIVE SCIENCES CONGRESS 

(November 24-25, 2022 / Burdur Mehmet Akif Ersoy University 

1883 
 

Seed germination: 

seed germination index (GI) and initial rate of plant growth using a liquid extracted from the 

compost.30 The extracts of compost at different stages of decomposition were incubated 24 h at 26 °C. 

The response of green bean plants Vigna radiata to the toxicity of the compost extract in relative seed 

germination and the relative root extension percentage is shown in Table. All the vermicompost 

samples yielded high germination rates (70%) in contrast with the germination rate of control compost 

C (50%). The results of germination index (GI) of Vigna radiata were significant at p < 0.05 (Fig. 4). 

The neutral pH value of vermicompost samples has no negative impact on the seed germination of 

Vigna radiata.  Vermicompost stimulates the emergence of plants by virtue of the presence of major 

nutrients and other essential nutrients such as P and K (Fernandez-Luqueno et al., 2008).   Relative 

growth rate of cucumber (Cucumis sativus) seedlings was found to be significantly higher after treated 

with vermicompost as compared to other conventional composts (Sallaku et al., 2009). 

 

Conclusion 

The paper mill waste and sugar mill press mud waste mixed with CD could be utilized in 

vermicomposting employing earthworm Perionyx excavatus. The enrichment of TKN, TP and TK 

contents, and decrease in TOC and C/N ratios depicted maturity and stability of the final product. The 

Spectroscopic analyse further supported stability and maturity of the end product reflected by 

reductions in readily degradable polysaccharides and aliphatic compounds and increase in aromatic 

groups. Also, SEM micrographs revealed relatively larger surface areas and much flakier structure of 

final vermicompost. In conclusion, these findings will contribute to better understanding of 

vermicompost stability and maturation study using different conventional and advanced 

instrumentation. The spectroscopic structural analyses could easily be used to establish maturity and 

stability in compost science, which are comparatively less time consuming and more accurate over 

conventional analyses. The vermistabilzation of paper mill and sugar mill press mud waste could also 

help to develop an eco-friendly and alternative approach for nutrient recovery and waste management 

for a green and healthy environment. 
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Özet 

Türkiye'de kanatlı hayvan üretimi gerek kırsal bölgelerde gerekse modern tesislerde yapılmaktadır. 

Tavuk ise Türkiye'de ve tüm dünyada üretimi ve tüketimi en fazla olan kanatlı hayvandır. Herpes 

virüsler kanatlı hayvan sağlığını tehdit ederek önemli hastalıkların etiyolojik etkenleri olup tüm 

hayvanlara ve kümes hayvanlarına bulaşabilir. TÜİK’in 2022 yılı Ocak ayında açıkladığı verilere göre 

Türkiye'de bir yıl içerisinde 111 bin 190 tavuk kesildiği, 199 bin 454 ton tavuk eti ve 4 bin 338 ton 

hindi eti olmak üzere toplam 202 bin 919 ton kanatlı eti üretildiği bildirilmiştir. Aynı dönem içerisinde 

ise 1,67 milyar adet tavuk yumurtasının da üretildiği açıklanmıştır. Avian herpes virüsleri (AHV'ler) 

yüksek kanatlı hayvan üretim kapasitesi nedeniyle Türkiye'de ve dünyada kanatlı sağlığı üzerinde 

önemli bir ekonomik ve ekolojik etki potansiyeline sahiptir. AHV'ler Alphafaherpesvirinae ailesinde 

yer alan patojenler grubudur. Evcil ve yabani kanatlı hayvan türlerinin çoğu herpesvirüslere karşı 

duyarlıdır. Gallid alphaherpesvirus-1 (GaHV-1) enfeksiyöz laringotrakeite (ILT) neden olur. Çok 

bulaşıcı tavuk hastalıklarından birisi olarak kabul edilmektedir ve yüksek bulaşma ile ölümcül 

potansiyele sahiptir. Solunum yolu ile bulaşır. ILT, kümes hayvanları, etlik piliçler, serbest dolaşan, 

ticari yumurta tavukları ve yabani kuşlar dahil tüm kanatlı hayvanları etkileyebilir. ILT, yoğun etlik 

piliç üretiminin olduğu bölgelerde daha sık meydana gelme eğilimindedir. Marek hastalığı virüsü 

(MDV)  hastalığının etiyolojik etkeni Gallid alphaherpesvirus-2 (GaHV-2) olup kümes hayvanlarında 

başlıca tümörler, tek taraflı bacak felci ve görme bozuklukları semptomları ile karakterize çoklu organ 

ve doku yerleşimli enfeksiyonlara neden olurlar. Etkin koruyuculukta bir aşısı olmasına rağmen 

yumurta tavuklarında önemli ekonomik kayıplara neden olabilir ve çok bulaşıcıdır. Bulaşma solunum 

yoluyla olmaktadır. Psittacid herpesvirus-1 (PsHV-1), Pacheco hastalığının etkenidir. Oldukça 

bulaşıcıdır ve özellikle ekonomik değeri yüksek olan başta papağanlar olmak üzere egzotik türleri 

etkiler. Yüksek ölüm oranı nedeniyle, yerli kuş pazarları ve yetiştiriciler için önemli bir sağlık sorunu 

olmaya devam etmektedir. Kanatlı hayvanların herpes virüsü enfeksiyonlarının çoğu hayvanlarda 

kalıcı olup popülasyonlarda her yerde bulunabilirler. Bu sayede virüsler enfeksiyondan sonra uzun 

süreler boyunca kümeslere ve çevreye saçılabilirler. Etçil piliçler toplu yaşam sürdüklerinden 

sürülerde hastalıkların dağılma riski daha yüksektir. Yumurtacı tavuklarda ise tavukların birbirleriyle 

temasının daha az olması ve gübrenin alta geçmesi nedenleriyle hastalık kontrolü nispeten daha 

kolaydır. AHV enfeksiyonlarının önlenebilmesi, koruma ve kontrolün daha etkin uygulanabilmesi için 

en başta iyileştirilmiş biyogüvenlik önlemlerinin tesis edilmesi ve ciddiyetle uygulanması ile sağlıklı 

ve genç sürülerden oluşan kanatlı üretimi ve iyi organize edilmiş koordineli hızlı teşhis ile aşılamayı 

içerir. 

Anahtar Kelimeler: Avian herpes virüsleri, Gallid alphaherpesvirus-2, Psittacid herpesvirus-1, 

Enfeksiyöz laringotrakeitis, Marek Hastalığı, Pacheco Hastalığı. 
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Abstract 

Poultry production in Turkey is carried out both in rural areas and in modern facilities. Broiler and egg 

chicken poultry has the highest production and consumption in Turkey and all over the world. Herpes 

viruses threaten poultry health and are the etiological agents of important diseases and can be 

transmitted to all animals and poultry breeds. According to the data declared by TURKSTAT in 

January 2022, it was reported that 111 thousand 190 chickens were slaughtered in Turkey in a year, 

and a total of 202 thousand 919 tons of poultry meat was produced, of which 199 thousand 454 tons of 

chicken meat and 4 thousand 338 tons of turkey meat were produced. In the same period, it was 

reported that 1.67 billion chicken eggs were produced. Avian herpes viruses (AHVs) have the 

potential to have a significant economic and ecological impact on poultry health in Turkey and around 

the world due to their high poultry production capacity. AHVs are a group of pathogens in the 

Alphaherpesvirinae family. Most domestic and wild poultry species are susceptible to herpesviruses. 

Infectious laryngotracheitis (ILT) etiological agent is Gallid alphaherpesvirus-1 (GaHV-1). It is 

considered one of the most contagious chicken diseases and has a high fatality potential. It is 

transmitted through the respiratory tract. ILT can affect all poultry, including poultry, broilers, free 

range, commercial laying hens and wild birds. ILT tends to occur more frequently in areas with heavy 

broiler production. The etiologic agent of Marek's disease virus (MDV) disease is Gallid 

alphaherpesvirus-2 (GaHV-2) and causes multi-organ and tissue localized infections in poultry 

characterized mainly by tumors, unilateral leg paralysis and visual disturbances. Although there are 

effective protective vaccines, it is still can cause significant economic losses in laying hens and is very 

contagious. Transmission is by respiratory route. Psittacid herpesvirus-1 (PsHV-1) is the etiological 

agent of Pacheco's disease. It is a highly contagious disease and affects especially exotic species of 

high economic value, especially parrots. Due to its high mortality rate, it remains a major health 

concern for domestic bird markets and breeders. Most poultry herpes virus infections are persistent in 

animals and can be ubiquitous in populations. In this way, viruses can spread to the poultry houses and 

farms and the environment for long periods after infection. The risk of disease transmission in flocks 

is higher as broilers move more freely in the coop and come into contact with each other more 

frequently. In laying hens, on the other hand, disease control is relatively easier due to the fact that the 

chickens have less contact with each other and the manure passes to the bottom. It includes the 

establishment and serious implementation of improved biosecurity measures, the production of healthy 

and young flocks, and vaccination with well-organized coordinated rapid diagnosis in order to prevent 

AHV infections and to implement more effective protection and control. 

Keywords: Poultry herpes viruses, Gallid alphaherpes virus, Infectious laryngotracheitis, Mareck's 

Disease, Pacheco's Disease. 

Giriş 

Avian herpes virüsleri (AHV'ler), evcilleştirilmiş, esaret altında olan ve yabani kuşların çoğu türünü 

etkileyen patojenler grubudur. Herpesviridae virüs ailesi, alfa, beta ve gammaherpesvirinae alt 

ailelerinden oluşur. Bugüne kadar çok sayıda kuş herpes virüsü tanımlanmıştır. Bunlardan altısı 

veteriner hekimlikte önemlidir; bulaşıcı laringotracheitis virüsü (ILT), Marek hastalığı virüsü (MDV), 

Pacheco's papağan hastalığı virüsü (PsHV-1), Columbid herpesvirus-1 veya Pigeon herpesvirus 

(PIHV) ve ördek veba virüsü veya ördek viral enteriti (DEV), kuşlarda enfeksiyonlara neden olurlar. 

Hindilerde ve tavuklarda patojen olmayan hindi herpes virüsü (HVT), ancak MDV1'e karşı koruyucu 

bağışıklık oluşumunda etkili olduğu bilinmekte ve bu nedenle aşı çalışmalarında kullanılmaktadır 

(Biggs, 1982; Kaleta, 1990; Towazewski ve ark. , 2001; Witter, 1972). Virüslerin Taksonomisi 

Komitesi (ICTV), hepsini taksonomik olarak Alphaherpesvirinae alt ailesinin üyeleri olarak 

sınıflandırmıştır. Yabani, esaret altında olan ve evcil kuşlardan gelen çoğu herpes virüsü geçici olarak 

betaherpesvirinae olarak sınıflandırılır ve Avian beta veya gama herpes virüsleri henüz tam olarak 

tanımlanmamıştır (Alfonso ve diğerleri, 2001; Biggs, 1982; Kaleta, 1990; Towazewski ve diğerleri, 

2001). ; Trapp ve Osterreider, 2008). AHV'ler DNA virüsleridir ve herpes virüsü ailesine aittir. Herpes 

virüsleri ortak bir yapıyı paylaşır; bir ikosahedral protein yapısı olan kapsid, ve bir çift katmanlı lipid 

zarf ile çevrili, nispeten büyük, tek parçalı, çift sarmallı, 100-200 geni kodlayan doğrusal bir DNA 

genomu içerirler (Biggs, 1982; Kaleta, 1990; Murphy ve diğerleri, 1999; Pirbright, 2021; Towazewski 

ve diğerleri, 2001; Trapp ve Osterreider, 2008). Gallid alphaherpesvirus-1 (GaHV-1) ilk olarak 
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1926'da tanımlanmıştır ve enfeksiyöz laringotrakeite (ILT) neden olur (May ve Tittsler 1925). ILT 

Potansiyel olarak ölümcüldür ve yaygın olarak tavukların en bulaşıcı hastalıklarından biri olarak kabul 

edilmektedir.  

Marek hastalığı virüsü (MDV) ajanı Gallid alphaherpesvirus-2 (GaHV-2), kümes hayvanlarında 

tümörler, tek taraflı bacak felci ve görme bozuklukları ile karakterize, oldukça bulaşıcıdır. Psittacid 

herpesvirus-1 (PsHV-1), Pacheco hastalığının etkenidir. Oldukça bulaşıcıdır ve özellikle ekonomik 

değeri yüksek papağanlarda egzotik türleri etkiler. Columbid herpesvirus-1 veya Pigeon herpesvirus 

(PIHV), güvercinlerde enfeksiyonlara neden olur (Tomaszewski ve ark., 2001). Şahinler ve baykuşlar 

gibi yabani kuşlarda inklüzyon cisimciği hepatitine ve splenitise neden olduğu bilinen herpes 

virüslerinin Columbid herpesvirus-1 ile aynı olduğu bildirilmiştir. Baykuşlar, diğer yırtıcı kuşlar gibi, 

bu alfaherpes virüsü için nadir konaklardır ve enfeksiyon genellikle subklinik bir biçimde seyreder. 

Enfekte güvercinlerle beslenen yabani kuşların bu şekilde hastalığa yakalandıkları bilinmektedir 

(Beaufrère ve Laniesse, 2016; WHA, 2012). Ördek enteritis virüsü (DEV), ördek viral enteritisine 

(DVE) veya ördek vebasına neden olur ve DVE, ördek, kaz ve kuğuların başlıca bulaşıcı ve ölümcül 

hastalıklarından biridir (Dhama ve ark., 2017). Hindilerin herpes virüsü (HVT), evcil hindilerin 

patojenik olmayan bir virüsüdür ve tüm kümes hayvanları ortamlarında bulunabilirler. Avian herpes 

virüslerinin Marek hastalığı virüsü (MDV) grubu içinde antijenik ve genetik olarak üçüncü serotip 

olarak sınıflandırılır (Alfonso ve diğerleri, 2001; Callnek ve Writer, 1991; Witter, 1972). 

İstatistiksel verilere göre Dünya genelinde kanatlı eti üretimi 2015 yılında en çok üretilen et ürünü 

haline gelmiştir. Kanatlı eti ve yumurta üretimi 2019 yılında sırasıyla 132 ve 90 milyon tona ulaşmıştır 

ve dünya et üretiminin yüzde 39'unu temsil etmektedir. UN-FAO'nun tahminlerine göre 2025 yılında 

toplam et üretim miktarının 358,9 milyon tona ulaşması, kanatlı eti üretimi miktarının ise 135,8 

milyon tonla yüzde 37,8 paya ulaşarak en çok üretilen et olma konumunu sürdüreceği tahmin 

edilmektedir (FAO, 2021; TÜİK, 2021; Tekelioğlu vd., 2021; Türktarım, 2021; ZMO, 2021). TÜİK’in 

2022 yılı Ocak ayında açıkladığı verilere göre Türkiye'de 2021-2022 yılı Ocak ayı döneminde 111 bin 

190 tavuk kesildiği, 199 bin 454 ton tavuk eti ve 4 bin 338 ton hindi eti olmak üzere toplam 202 bin 

919 ton kanatlı eti üretildiği bildirilmiştir (TÜİK 2022). Aynı dönem içerisinde 1,67 milyar adet tavuk 

yumurtasının da üretildiği açıklanmıştır. Türkiye dünya çapında üretimde ilk 10 ülke arasında yerini 

almış ve 8. sıraya yerleşmiştir (TÜİK 2022). Türkiye her yıl artan yumurta üretimiyle ilk 10 ülke 

içinde yerini korumaktadır. 2018 yılı ihracat rakamlarına göre açık ve kapalı ticari yumurta üretimi 

yapan 2051 adet işletme, 4025 kümes, 19.643.711 bin adet yumurta üretimiyle Türkiye ihracatta 

Hollanda’dan sonra 2. Sırada yer almıştır. Türkiye yumurta üretiminin yaklaşık %27’sini ihracatta 

değerlendirmektedir. Aynı zamanda kişi başı yumurta tüketimimizde üretime paralel olarak artış 

göstererek son 10 yılda %30.37’lik bir büyümeyle 214/kişi adete ulaşmıştır. Ancak, yumurta tüketimi 

bakımından durum karşılaştırıldığında sağlıklı beslenme için önerilen günde kişi başına yaklaşık 1 

yumurta tüketimi ile yıllık 300-365 adet/ kişi tüketim seviyesine henüz ulaşılamadığı görülmüştür. 

Ülkeler arasında yumurta tüketiminde büyük farklılıklar vardır. 2018 yılında toplam dünya yumurta 

üretimi, 7,6 milyarlık toplam dünya nüfusuna bölündüğünde, kişi başına yıllık ortalama tüketimin 161 

yumurta olduğu görülmüştür. 2018 yılı IEC verileri, Meksika'da (368 yumurta) ve Japonya'da (337) 

yüksek yumurta tüketimi ve Güney Afrika'da (130) daha düşük yumurta tüketimi ile farkı 

göstermektedir. Büyük nüfusa sahip ülkeler, Çin'de 255 yumurta ve Hindistan'da 76 yumurta tüketimi 

ile oldukça farklıdır. AB ortalaması kişi başına yılda 210 yumurtadır, ancak AB içindeki tüketim 

verileri de İspanya (273 yumurta) ve Danimarka'daki (248) yüksek, Polonya (145 yumurta) ve 

Portekiz'deki (146 yumurta) daha düşük seviyeler arasında farklılık göstermektedir. Verilere göre 

Türkiye için kişi başı yumurta tüketiminin artmakta olduğu, ülke ortalamalrına yakın seviyelerde 

olduğu ancak büyük bir üretici olarak bu sayının daha da arttırılabileceği ve halen yeterli düzeyde 

olmadığı düşünülmektedir (Can, 2019; IEC, 2019; TÜİK, 2021 ve 2022; Statista, 2022).  Avian herpes 

virüsleri (AHV'ler), yüksek üretim kapasitesi nedeniyle Türkiye'de ve dünyada kanatlı sağlığı üzerinde 

önemli bir ekonomik ve ekolojik etki potansiyeline sahiptir (TÜİK, 2021; Türktarım, 2021; ZMO, 

2021). Etçil piliçler toplu yaşam sürdüklerinden sürülerde hastalıkların dağılma riski daha yüksektir. 

Yumurtacı tavuklarda ise tavukların birbirleriyle temasının daha az olması ve gübrenin alta geçmesi 

nedenleriyle hastalık kontrolü daha kolaydır (Eşidir ve Pirim 2013). Bu derleme, kanatlı sağlığı ve 

kanatlı üretimi için oldukça önemli olan kuş herpes virüsleri, özellikle enfeskiyöz laringotracheitis 

virüsü ve Marek hastalığı virüsüne odaklanmaktadır. 
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Enfeksiyöz Laringotrakeit (ILT) Enfeksiyonu 

Enfeksiyöz laringotrakeitis (ILT), yaygın olarak enfeksiyöz laringotrakeitis virüsü (ILTV) olarak 

bilinen Gallid alpha herpesvirus tip 1'in (GaHV-1) neden olduğu oldukça bulaşıcı bir kanatlı hayvan 

herpes virüsü enfeksiyonudur ve dünya çapında kanatlı sağlığı ve kanatlı üretimi için ekonomik olarak 

önemlidir. İlk kez 1925 yılında keşfedildikten sonra yapılan çalışmalarda, hastalığın Türkiye'deki bazı 

kanatlı işletmelerinde ara sıra görüldüğü bildirilmiştir (Bagust ve ark., 2000; MSD, 2021; Kahn, 2005; 

Kaleta, 1990; May ve Titsler). 1925; Murphy ve diğerleri, 1999; Trapp ve Osterreider, 2008). 

Enfeksiyöz laringotracheitis (ILT) etkeni virüs, Alphaherpesvirinae alt familyasına aittir ve 

alfaherpesvirüslerin tüm morfolojik özelliklerini göstermektedir. Hastalık çoğunlukla yetişkin 

hayvanlarda görülür ve her yaştaki yumurta tavuğuna bulaşabilir. ILT enfeksiyonu tavuklarda akut, 

subakut ve kronik formlarda seyredebilir. Hasta tavuklarda özellikle yaygın pulmoner sistem 

bozuklukları ile solunum sistemi yangısı ve enfeksiyonu, öksürük, sinüslerin yangısı ve ödemi ile  

konjonktivitle karakterize semptomlar gözlemlenir. Horozlar ve ağır ırkların hastalığa daha duyarlı 

olduğu bilinmektedir. Ölüm oranı %10-30 arasında değişmektedir.  

ILT virüsü ile enfekte tavuk embriyo hücre kültürlerinin elektron mikroskobu incelenmeleri, 

morfolojik olarak virüsün Herpes simpleks virüs yapısına benzediğini göstermiştir. Virüsün yapısı 

küboidaldir ve viral partiküller ikosahedral yapıdadır. Virionlar altıgen yapıda ve yaklaşık 80-100 mm 

çapındadır. Tüm virüs partikülü, nükleokapsidi çevreleyen düzensiz bir zarf membranına sahiptir ve 

çapı 95-250 mm'dir (Bagust ve diğerleri, 2000; Callnek ve Writer, 1991; Murphy ve diğerleri, 1999; 

Trapp ve Osterreider, 2008; Yumuşak, 1988). Enfeksiyon, virüs hücre yüzeyinde adsorbe edildiğinde 

başlar. Viral giriş, hücrede pinositoz ile gerçekleşir. Adsorpsiyon hücrelere ve inokulum miktarına 

göre değişmektedir. ILT virüs partikülleri lipolitik ajanlara, ısıya ve bazı dezenfektanlara karşı 

hassastır. ILT virüsünün -20 ve -60°C'de liyofilizasyonda daha uzun süre hayatta kalabilmdiği ve 

55°C'de 10-15 dakikada yok olduğu saptanmıştır (Yumuşak, 1988). Virüs çoğunlukla solunum yolu ile 

bulaşır; hasta hayvanlar, özellikle havada damlacıklar halinde burun akıntısı ve öksürük ile virüsü 

etrafa yayarlar. Konjonktiva yoluyla bulaşma mümkündür. Tavuk kümeslerinin aşırı dolu olması, 

yoğun ve kapasite üstü aşırı kalabalık besicilik, düşük hijyenik koşullar ve biyogüvenlik 

uygulamalarında eksiklik, stres faktörleri kümeslerde enfeksiyonun ortaya çıkması ve yayılmasında 

etkilidir. Özellikle kış aylarında enfeksiyona daha sıklıkla rastlanıldığı bildirilmiştir.  Bu gibi 

durumlarda mortalite %10-30 arasında değişir ve eşlik eden sekonder enfeksiyonlarla %50'ye kadar 

çıkabilir. Virüs, hastalar iyileştikten 2 aya kadar trakeadan izole edilebilir. Virüsün yumurtaya dikey 

geçişi olmadığı bildirilmiştir (Bagust ve ark., 2000; Biggs, 1982; Kahn, 2005, Kaleta, 1990; MSD, 

2021; Yumuşak, 1988). 

Çoğunlukla solunum sıkıntısı, oküler lezyonlar, enterit ve karaciğer tutulumu gibi değişken, spesifik 

olmayan klinik belirtiler gözlenir. Klinik belirtiler ve solunum semptomları hastalık için 

patognomonik değildir. Enfekte kuşlar hareketsiz ve iştahsızdır. Öncül semptomlar oküler deşarjlardır. 

ILT semptomları enfeksiyonun şiddetine göre değişiklik göstermekle birlikte ağır ve ilerlemiş 

vakalarda göz akıntısında artar ve konjonktivite gözlemlenir. Oküler lezyonlar ile göz kapakları 

şişekin ve yangılı hale gelir ve artan deşarj ile irin ve kirli akıntılar nedeniyle göz kapakları birbirine 

yapışır, hayvanlar gözlerini açamaz hale gelir. Aynı zamanda burun akıntısı artış gösterir ve sinüslerin 

ödemi ve yangısı ile de birleşerek hasta tavukların oro-nasal bölgesinde ödeme bağlı şişkinlik oluşur. 

Artan oksijen açlığı nedeniyle hasta tavuklar başlarını daha rahat nefes almak için yukarı doğru 

uzatırlar ve nefes alırken hırıltılı sesler çıkarırlar. Virüs maruziyetten yaklaşık 5-12 gün sonra oro-

nasal akıntılar, öksürme ve hapşırma ile etrafa yayılır. Trakeanın ve özellikle larenksin mukoid 

salgılanmasıyla veya fibrin dokusunun tıkanmasıyla asfiksi nedeniyle ölümlerin artmasına neden olur. 

Ağır klinik tabloların eşlik ettiği olgularda enfeksiyona komplikasyonlar ve stres faktörleri yükselir ve 

yüksek verim kaybı ile ölümlerin %50'lere kadar çıkabildiği bildirilmiştir. Virüse maruz kalan 

hayvanlar her zaman klinik olarak hastalanmazlar ve sağlıklı görünebilirler. Hastalığın insidansı, virüs 

suşunun patojenitesine, konakçının sağlık durumuna ve stres faktörlerine bağlı olarak değişebilir. 

Düşük virülanslı virüs suşları, hafif solunum yolu enfeksiyonu ile çok az ölüme neden olur veya hiç 

ölüme neden olmaz ve yumurta üretiminde hafif bir düşüşe neden olabilirler. Gizli enfeksiyonlar, 

yaşam boyu enfeksiyon taşıyıcısı olarak ve enfeksiyon kaynağı olarak kalan hastalıklı hayvanların 

iyileşmesinden sonra mümkündür. Gizli enfekte hayvanlar virüsü devamlı olarak etrafa saçarlar. 
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Latent enfekte hayvanların hastalığın yayılmasında ve hastalığın diğer sürülerdehayvanlarda ve yeni 

kümeslerde ortaya çıkmasında rolü oldukça fazladır. Ayrıca açık klinik belirti göstermeyen bu tür 

hayvanlara kümeslerde koruyucu aşı yapılırsa hastalığın latent enfeksiyonlu hayvanlarda aktif hale 

gelebileceği ve hayvanların kolayca hastalanıp ölebileceği bilinmektedir. Enfekte hayvanlarda hastalık 

semptomları 2 hafta sonra azalmaya başlar ve genellikle 4-8 hafta içinde iyileşme görülür, ancak bazı 

hayvanların daha uzun süre hastalık belirtileri gösterdiği ve yumurtlayan hayvanlarda düşük verimin 

%50'ye ulaşabildiği bilinmektedir. Bilinen etiyolojik etkili bir ilaç ve hastalığın etkin tedavisi yoktur. 

Şiddetli vakalarda ikincil bakteriyel enfeksiyonlar antibiyotik seçenekleri ile kontrol altına alınabilir. 

Toz seviyesinin düşürülmesi ve temiz su sistemi ile kuşların sessiz kümeslerde tutulması, sürü üyeleri 

arasında bulaşmayı önleyebilir. Enfekte kuşlar ve fomitlerle bulaşma mümkün olabilir. Hastalıktan 

ölen kuşlar derhal imha edilmelidir. Enfekte kuşların taşınması ve kontamine altlığın yayılması, 

biyogüvenlik tedbirlerinin alınmaması ya da eksik uygulanması ILT virüsünün yayılmasını 

kolaylaştırır (Bagust ve diğerleri, 2000; Biggs, 1982; MSD, 2021; Kahn, 2005; Kaleta, 1990; Murphy 

ve diğerleri, 1999). ;Pirbright, 2021; Trapp ve Osterreider, 2008, Yumuşak; 1988). 

ILT enfeksiyonun tanısı, virüs izolasyonu, serolojik testler, laboratuvar hayvanı testleri, PCR tabanlı 

moleküler tanı ve şüpheli hayvanların trakea ve konjonktiva histopatolojisine dayanır. Hastalık 

kontrolünün temel ilkeleri arasında hızlı teşhis, gelişmiş biyogüvenlik uygulamaları ve aşılama için 

koordineli çabalar yer alır. Biyogüvenlik önlemlerinin ciddiyetle uygulanmaları, tıpkı tüm diğer 

virüslerin neden oldukları enfeksiyonlarda olduğu gibi, ILT hastalığında da en önde gelen ve olmazsa 

olmaz koruyucu tedbirlerin ve uygulamaların başında gelmektedir. Koruyucu aşıların başarısı, aşı 

uygulama stratejisinin iyi belirlenmesine bağlıdır. Yeterli bağışıklığın geliştirilmesi için canlı atenüe 

aşılar ve viral vektör aşılar tercih edilmektedir (Bagust ve ark., 2000; Biggs, 1982; Kahn, 2005, 

Kaleta, 1990; MSD, 2021; Yumuşak, 1988). 

Marek Hastalığı (MDV) 

Viral, enfeksiyöz, nöral, tümör oluşumuna yol açan, öldürücü ve lenfoproliferatif bir hastalıktır. Marek 

hastalığı virüsü (MDV) enfeksiyonun etiyolojik etkenidir ve Gallid alphaherpesvirus-2 (GaHV-2) 

olarak bilinir. Kümes hayvanlarında tümörler, tek taraflı bacak felci ve görme bozuklukları ile 

karakterize ve oldukça bulaşıcıdır. MDV, alfaherpes virüslerinin tüm karakteristik morfolojik 

özelliklerini göstermektedir. MDV'nin üç serotipi vardır; Tavuklarda serotip-II ve hindilerde serotip-

III’ün onkojenik olmadığı bildirlmiştir (Witter, 1972). Tavuklar, Marek hastalığından (kümes hayvanı 

felci) etkilenen başlıca türlerdir. MD, dünya çapında yaygın olarak görülebilmekte ve hem ticari hem 

de kırsalda yaşayan ve serbest dolaşan kümes hayvanlarını etkilemektedir. MD yüksek ölüm 

oranlarına veya ciddi üretkenlik kaybına neden olabilir. Diğer bazı kanatlı hayvan türlerinde nadiren 

görüldüğü bildirilmiştir. MD'nin sinirsel ve visseral olmak üzere iki formu vardır. Sinirsel form tipik 

olarak ilerleyici bir felç ile tablosu ile gelişir, viseral form iç organlarda tümöral oluşumlar ile ortaya 

çıkar ve çoğu hasta hayvan genellikle ölür (Alfonso, 2001; Biggs, 1982; Calnek ve Witter, 1991; 

Biosecurity Tasmania, 2021; Kahn, 2005, Kaleta, 1990; Murphy ve diğerleri, 1999; Pirbright, 2021; 

Trapp ve Osterreider, 2008). Marek hastalığının gelişimi sırasında mononükleer lenfositler akciğer, 

böbrekler, dalak, gonadlar, kas ve deri dokusu, iris, karaciğer ve pankreas dokularında birikerek ve 

sayıca artarak sinirl dokuların ve iç organların çoğunda tümörlere ve histo-patolojik değişikliklere 

neden olurlar. Hastalığın nöral formunda, etkilenen periferik sinirler felce neden olurken, lokomotor 

sinirler koordinasyon bozukluğuna, titrek yürüyüşe ve ayakta duramamaya neden olur. Balerin duruşu 

(bir bacağı öne ve diğer bacağı geriye doğru uzatarak karakterize edilen) Marek hastalığı için çok 

karakteristiktir. Kanat ve boyun sinirleri etkilendiğinde kanatlar düşer ve baş aşağı sarkar. Vagus 

etkilendiğinden kursak büyür, düşer ve nefes almada güçlükler görülür. Bazı durumlarda, oküler 

formlar körlükle birlikte görülebilir. Viseral formda iç organlardaki tümörlere depresyon, iştahsızlık 

ve kilo kaybı, yeşilimsi ishal, dehidratasyon, solgunluk ve bitkinlik eşlik eder (Biggs, 1982; 

Biosecurity Tasmania, 2021; Kahn, 2005, Kaleta, 1990; MSD, 2021; Trapp ve Osterreider, 2008). 

Marek hastalığının teşhisi detaylı bir veteriner hekim muayenesi ile konulabilir. Klinik bulguların 

otopsi ile birlikte değerlendirilmesi, tanının doğru konulmasına yardımcı olacağı gibi, olası diğer 

hastalıkların da ekarte edilmesini sağlayacaktır. Postmortem muayenede Marek hastalığının 

karakteristik bulgularından olan siyatik sinirlerin ve pleksus brakialis'in esmerleşmesi ve kalınlaşması, 

gözlerde gri renk ve depigmentasyon varlığı hastalık tanısını doğrulayan bulgular arasındadır. Ayrıca 
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enfeksiyonun ciddiyetine ve seyrine bağlı olarak iç organlarda ve dokularda çeşitli büyüklüklerde 

lenfoid tümörler gelişebilir. Tümörler böbrekler, bağırsaklar, bursa fabricius, dalak, deri dokusu, 

glandüler mide, kalp kası ve dokuları, karaciğer, kaslar, overler ve testislerin dokularında 

gelişmektedir.  

Marek hastalığı virüsü oldukça bulaşıcıdır, ana bulaşma yolu solunumdur ve tavukların yetiştirildiği 

her yerde yaygın olarak bulunabilir. Virüs bir sürüye yeni girdiğinde aşısız kuşlar arasında hızla 

yayılır ve aşısız sürüdeki tavukların çoğu enfekte olur. Enfekte olmuş tavuklar virüsü ömür boyu 

taşırlar ve enfekte olsunlar ya da olmasınlar virüsü uzun süreler boyunca yayarlar (Biggs, 1982; 

Biosecurity Tasmania, 2021; Kahn, 2005, Kaleta, 1990; Murphy ve diğerleri, 1999; MSD, 2021; 

Trapp). ve Österreider, 2008). Virüs tüy köklerinden dökülür ve tüylere ve toza kolayca yayılır, 

duyarlı kuş, enfekte toz parçacıklarını teneffüs ederken virüsü alır. Virüs ayrıca kümes hayvanı 

tesislerine, vektörlere (kemirgenler, kuşlar, böcekler, vb.) ve kontamine ekipmana erişimi olan kişiler 

aracılığıyla diğer çiftliklere ve duyarlı sürülere kolayca bulaşabilir. Virüs çevreye ve oda sıcaklığına 

oldukça dayanıklıdır ve birkaç ay hayatta kalabilir. Yumurta yoluyla tavuktan tavuğa bulaşma 

olmadığı bilinmektedir.  

Marek hastalığının etiyolojik etkili bir ilacı ve tedavisi yoktur ve semptomatik kuşlar genellikle ölür. 

Hasta kuşlar derhal sürüden uzaklaştırılmalı ve insanca ötenazi yapılmalıdır. Sürüdeki diğer kuşların 

da bu aşamada enfekte olması muhtemeldir, bu nedenle tüm kuşların yakından izlenmesi önemlidir. 

Hastalığın laboratuvar tanısı için virüs izolasyonu, PCR tabanlı moleküler, serolojik, histopatolojik ve 

sitotoksik testler yapılmaktadır. ELISA, floresan antikor testi, agar jel çöktürme ve nötralizasyon 

testleri serolojik testlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Yüksek düzeyde biyogüvenlik önlemleri, 

hastalıkların önlenmesinde ilk önlemdir. Çiftlik genelinde ve kuş bakıcıları için bir biyogüvenlik 

kontrol listesi oluşturulmalı ve uygunluğu izlenmelidir. Önceki dönemde Marek hastalığı olan bir 

işletmenin sürülerine yeni kanatlılar sokmadan önce detaylı bir derin dezenfeksiyon ve temizlik işlemi 

uygulanmalıdır. Civcivler, yaşlı kuşlar aracılığıyla enfekte olmuş tüy ve tozdan arındırılmak için ayrı 

olarak yetiştirilmelidir. Virüslere karşı etkili bir dezenfektanla civciv grupları arasındaki kulübelerin 

ve ekipmanların kapsamlı temizliği ve dezenfeksiyonu da dahil olmak üzere standart hijyen önlemleri 

de önemlidir.  

İyi beslenme ve diğer hastalıklardan ve parazitlerden korunma da çok önemlidir. Bu uygulamalar sürü 

sağlığının korunmasına yardımcı olacak ve kuşların Marek hastalığı enfeksiyonuna karşı optimum 

dirence sahip olmasını sağlayacaktır (Biggs, 1982; Biosecurity Tasmania, 2021; Kahn, 2005, Kaleta, 

1990; Murphy ve diğerleri, 1999; MSD, 2021; Trapp ve Osterreider, 2008). İkinci önemli konu ise 

aşılamadır. Aşılar ticari kümes hayvancılığında yaygın olarak kullanılmasına rağmen, ticari olarak 

1000 doz ve üzeri hacimlerde bulunabildiğinden, küçük aile işletmelerinde ve köy tavuklarında 

kullanım için az sayıda doz satın almak çoğu zaman mümkün değildir. Bu serbest dolaşan kuşlar için, 

Marek hastalığına karşı en iyi koruma, güvenilir bir yetiştiriciden doğru şekilde aşılanmış kuşlar satın 

alınarak elde edilebilir. Tek başına aşılama Marek hastalığını önlemeyecektir. Özellikle ticari sürüler 

için, aşılanmış civcivlerin ciddi bir virüs tehdidine maruz kalmadan önce bağışıklık geliştirmelerini 

sağlamak için iyi bir biyogüvenliğe sahip olmak önemlidir. Şu anda genel kabul gören aşılama 

protokolü, tavuk herpes virüsü (CVI-Rispens suşu, Serotip 1) ve hindi herpes virüsü (HVT - serotip-3) 

içeren dondurulmuş canlı aşıların bir kombinasyonunun kullanılmasıdır. Günlük civcivlere uygulanır 

ve civcivlerin bağışıklığının uyarılması ile kümeslere girmeden önce immünoglobulinlerin 

gelişmesinin sağlanması amaçlanır. Ancak önerilen daha etkili yöntem civcivlerin yumurtadan 

çıkmadan önce (in-ovo) aşılanmasıdır. Bu, civcivlerin bağışıklık gelişimi için üç ila dört günlük bir 

süre kazanmasını sağlar. Ayrıca HVT suşu, diğer bazı virüslere karşı koruma sağlamak için vektör aşı 

kombinasyonlarında vektör virüsü olarak kullanılmaktadır (Alfonso ve diğerleri, 2001; Biggs, 1982; 

Biosecurity Tasmania, 2021; Kahn, 2005, Kaleta, 1990; Murphy ve diğerleri. , 1999; MSD, 2021; 

Trapp ve Osterreider, 2008). 

Sonuçlar 

Dünya genelinde artış gösteren kanatlı eti üretimi, 2015 yılında en çok üretilen et konumuna gelmiştir. 

UN-FAO, kümes hayvanlarının gelişmekte olan ülkelerdeki kırsal hanelerin yaklaşık %80'inde 

yetiştirildiğini bildirmiştir. Türkiye genelinde yaklaşık 12 bin kanatlı işletmesi vardır ve sektör her yıl 
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ortalama %8 büyümektedir. Gerek iç Pazar gerekse ihracat potansiyeli halen büyümeye devam 

etmektedir. Kanatlı endüstrisinde, kanatlı hayvanların herpes virüsü enfeksiyonları başta olmak üzere 

hayvan sağlığını ve verimini olumsuz etkileyen hastalıkların kontrolü sağlıklı gıda tüketimi için büyük 

önem taşımaktadır. 

Teşekkür 

Bu sunum Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi tarafında desteklenmiştir. Teşekkür 

ederiz. 
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VİRAL BALIK HASTALIKLARINDA HASTALIK KONTROLÜ VE BULAŞMANIN 

ÖNLENMESİ 

DISEASE CONTROL AND CONTAGION PREVENTION IN VIRAL FISH DISEASES 
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Özet 

Su ürünleri yetiştiriciliğinde balık sağlığını olumsuz yönde etkileyen virüslerin neden oldukları çok 

sayıda hastalık olduğu bilinmektedir. Gerek Ulusal gerekse Uluslararası düzeyde tüm su ürünleri 

sektörünü kapsayacak şekilde başlıca ve önemli viral enfeksiyonlar hakkında geniş bir bilgi ve tecrübe 

birikimi bulunmaktadır. Bu alanda faaliyette bulunan akademik, ticari ve ticari olmayan tüm kurum, 

kuruluş ve kişilerin üzerinde uzlaştıkları ortak nokta ise enfeksiyonlardan korunmada en etkili 

yöntemin koruyucu önlemler ve etkili biyogüvenlik uygulamaları olduğudur. İyi işletme yönetim 

uygulamaları ile etkin koruma ve kontrol önlemlerinin uygulandığı işletmelerde hastalık sorunları ve 

balık ölümlerinin en az seviyelere inmesi beklenmektedir. Balık sağlığında biyogüvenlik genel 

anlamda iyi işletme yönetimi uygulamalarını, iyi su kalitesinin korunmasını, balıkların iyi 

beslenmesini, üretim sırasındaki yaralanmanın ve stresin önlenmesini ve hijyenik ortam ile doğru ve 

zamanında aşılama ve işletmeye giriş çıkışların kontrolü gibi balık sağlığını koruyucu önlemlerin 

alınmasını içerir. Balık sağlığında biyogüvenlik uygulamaları genel olarak balıklarda stres kontrolü, 

enfeksiyonlara karşı savunmada deri, pullar ve mukusun önemi, antikorların önemi, aşı uygulamaları, 

yangısal reaksiyonlar ve balık sağlığı, iyi su kalitesinin sağlanması ve devamlılığı, balıkların nakil 

edilmeleri ve tutulmaları sırasında özenli olunması ve dikkatli çalışılması, hijyenik ve sağlıklı 

ortamların oluşturulması, yumurta sağlığı ve dezenfeksiyonu konularını içerir. Bu bildiri viral balık 

hastalıkların kontrolü ile bulaşmanın önlenmesinde etkili biyogüvenlik uygulamalarına odaklanmıştır 

ve güncel bilgiler vermeyi amaçlamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Virüs, Balık, Hastalık, Enfeksiyon, Biyogüvenlik, Korunma, Kontrol 

 

Abstract 

It is known that there are many diseases caused by viruses that adversely affect fish health in 

aquaculture. There is a wide scientific knowledge about these major viral infections and the lived 

experience of both enterprises and academic institutions working in this field, both at the national and 

international level. The common opinion of all academic, commercial and non-commercial 

institutions, enterprises, organizations and individuals operating in this field is that the most effective 

method for protection from infections is protective measures and effective biosecurity practices. It is 

expected that disease problems and fish deaths will be minimized in enterprises where good business 

management practices and effective protection and control measures are implemented. Biosecurity in 

fish health generally includes good management practices, maintaining good water quality, good 

nutrition of fish, prevention of injury and stress during production, and taking measures to protect fish 

health such as hygienic environment, control of entry and exit to the enterprise and correct and timely 

vaccination. The key points of biosafety practices in fish health can be listed as; stress control in fish, 

the importance of skin, scales and mucus in defense against infections, the importance of antibodies, 

vaccine applications, inflammatory reactions and fish health, maintaining good water quality, good 

transport and handling practices, maintaining hygienic and healthy environments, egg health and 

disinfection. This paper focuses on effective biosafety practices in the control and prevention of viral 

fish diseases and aims to provide up-to-date information. 

Keywords: Virus, Fish, Disease, Infection, Biosafety, Protection, Control 
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Introduction 

Disease control and contagion prevention is one of the major key point to reach success in aquaculture 

practices. It is known that there are many infectious diseases that negatively affect fish health in 

aquaculture. There is a wide scientific knowledge about these infections and the lived experience of 

both businesses and academic institutions working in this field. The common opinion of all academic, 

commercial and non-commercial institutions, organizations and individuals operating in this field is 

that the most effective method in protecting from infections is preventive measures. Disease problems 

and fish deaths will be minimized in enterprises where protection and control measures are taken with 

good management practices. Good management practices include taking measures to protect fish 

health, such as maintaining good water quality, feeding fish well, preventing from injury and stress 

during handling, transportation and production hygienic environment with correct and timely 

vaccination protocols (Cengizler 2000, Akyurt et al., 2005, Güner et al., 2007; FAO, 2019; OIE 2019; 

Rotmann et al, 1992). 

Stress Control in Aquaculture 

Physiological and environmental stress and various physical injuries are major factors negatively 

affecting fish health in aquaculture and resulting in high mortality in fish farming. Stress is defined as 

any type of change that causes physical, emotional or psychological strain by various physical or 

chemical factors that may contribute to multiple health problems, illness and death (The Fish Site, 

2022; WHO, 2022). Most of the pathogens, which are disease factors that negatively affect fish health, 

are constantly present in the body of the fish, as well as in the surrounding environment around the 

fishes as water, soil or in the air. In nature and wild life most fish are often resistant to many pathogens 

and seek out living conditions that are most suitable for them. In commercial aquaculture conditions, 

the living environments of fish grown for food in fixed and controlled environments are limited to the 

boundaries of the production facility. Due to their living environments and conditions, these fish may 

be exposed to high-level and continuous stress, which is explained in detail below and adversely 

affects fish health. 

a) Increased fish density due to intensive aquaculture with overcapacity. 

b) Increased fish density and accompanying low water quality (low dissolved oxygen, undesirable 

temperature and resulting heat stress, abnormal pH, high carbon dioxide, ammonia, nitrite, hydrogen 

sulfide levels and increase in organic matter in the water) (The Fish Site, 2022). 

c) Injuries during handling, catching, grading and transportation. 

d) Malnutrition. 

e) Poor hygienic conditions and inadequate cleaning. 

f) Lack of biosecurity. 

These conditions described above, alone or together, can reduce the resistance of the fish and cause the 

spread of infections throughout the flock (Rotmann et al, 1992; The Fish Site, 2022). Increased stress 

and injury initially trigger an alarm reaction, such as a response to a raptor bird flight or a predator 

attack, which results in a series of changes in the fish. While glycogen is metabolized in the liver, an 

increase in blood sugar occurs in response to hormone secretion from the adrenal gland (The Fish Site, 

2022). This phenomenon leads to energy bursting which lets the animal for an emergency situation. In 

addition to this physiological response, the inflammatory response that fish develop as a natural 

defense against potentially pathogenic micro-organisms is suppressed by hormones released from the 

adrenal gland.  Due to changes in mineral metabolism, water balance (osmoregulation) in fish is 

disturbed. As a result of the disruption in osmoregulation, freshwater fish absorb excessive amounts of 

water from the environment (over hydrate); saltwater fish lose water to the environment (dehydrate), 

this degradation increases the energy requirement for osmoregulation (The Fish Site, 2022). With the 

effect of this whole process, the respiratory rate increases, blood pressure rises, and resrve red blood 

cells begin to be released into the bloodstream. Fish, like all living things, can adapt to stress within a 

reasonable and certain period of time. They can live, appear, and act normally during this time. 

However, eventually, inevitably, energy reserves are depleted and hormone imbalance begins, and 
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eventually, immune systems are suppressed and the susceptibility of fish to infectious diseases 

increases (Cengizler 2000, Akyurt et al., 2005, Atlanta Koi Club, 2022; Güner et al., 2007, FAO 2019; 

OIE 2019; Rotmann et al, 1992;  Tekelioğlu & Taşbozan, 2019; The Fish Site, 2022). 

Fish Skin, Scales, and Mucus in Defense of Infections 

Mucus is a slimy layer secreted by the fish; it is the first physical barrier that prevents pathogen 

microorganisms from entering the fish from the environment. It is also a chemical barrier containing 

enzymes and antibodies that can kill pathogenic disease-causing microorganisms. Mucus also helps 

fish to lubricate their skin, helping them move through water and is important for osmoregulation 

(Atlanta Koi Club, 2022). Various injuries as a result of chemical changes in the water due to the 

substances used during catching and transportation of fish, poor water quality and disease treatments 

destroy or damage the mucous layer. This damage reduces the chemical protection of the mucous layer 

when it is most needed, and also causes freshwater fish to over-intake and saltwater fish to lose water 

and become dehydrated. The reduced lubricant effect increases the friction in the water during 

swimming, causing the fish to deplete their energy reserves faster and spend more energy to swim 

(Atlanta Koi Club, 2022; The Fish Site, 2022; Rotmann et al, 1992;Tekelioğlu & Taşbozan, 2019). 

The skin and scales act as a physical barrier protecting the fish. They are most commonly used for 

catching and holding fish and without rubbing and rubbing against the rough surfaces of rearing tanks 

or cages (The Fish Site, 2022; Rotmann et al, 1992; Tekelioğlu & Taşbozan, 2019) 

The fishes may injured and damaged due to struggles arising from crowding or breeding behavior. 

Various infections and parasite infestations can also cause injuries, deformations and loss of gills, 

skin, fins and scales. Damage to skin scales of fish can increase susceptibility to various infections. 

Additionally excessive water intake by freshwater fish or water loss (osmotic stress) from marine 

species may occur. Outbreaks may arise and mortality rates may increase due to secondary viral, 

bacterial or mycotic infections that enter the body from damaged skin or vulnerable areas of fish that 

are heavily exposed to infestations (Cengizler 2000; Akyurt et al., 2005; Güner et al., 2007, FAO, 

2019; OIE 2019; Rotmann et al, 1992; Tekelioğlu & Taşbozan, 2019; The Fish Site, 2022;). 

The Importance of Antibodies 

Unlike inflammatory reactions and other non-specific protective responses, antibodies are the immune 

response molecules synthesized by the fish to fight specific foreign antigens (proteins organisms. 

Initial contact with the antigen, the production of antibodies by the fish begins, helping to protect the 

fish from future infections that may be caused by the same pathogen. Exposure to the pathogen in non-

lethal amounts and low concentrations is essential for fish to develop an effective protective immunity. 

Animals raised in a disease-free environment have limited protection against diseases. The immune 

response of young animals may not be as effective as older animals and therefore may be more 

susceptible to pathogens in the environment. Stress has the effect of impairing the production and 

release of antibodies. Heat stress, especially rapid changes in temperature, severely limits the fish's 

ability to release antibodies and gives the infectious agent time to reproduce and take over the fish's 

body. Long-term stress reduces the effectiveness of the immune system and increases opportunities for 

disease-causing organisms (Atlanta Koi Club, 2022; Cengizler 2000, Akyurt et al., 2005, Güner et al., 

2007, FAO 2019, OIE 2019; Rotmann et al, 1992; Tekelioğlu & Taşbozan, 2019; The Fish Site, 2022). 

Vaccination and Immunization Strategies 

Vaccination plays an important role in large-scale commercial fish farming and is a key to accessing 

the success of aquaculture in particular. In addition to salmon and trout, commercial vaccines are 

available for Atlantic cod, channel catfish, European sea bass and sea bream, Japanese amberjack and 

yellowtail and tilapia. In particular, different vaccines developed using inactivated bacterial pathogens 

and commercially available have proven to be very effective in creating immune response and 

protecting against diseases in fish. There are fewer viral vaccines commercially available, but no 

parasite vaccine yet (Oraqua, 2013). There are data on protective efficacy based on the results of 

immune responses, which are important for new fish vaccines, and advanced technologies are applied 

in their production. However, some barriers to the production of inexpensive but effective antigens 

and adjuvant need to be overcome before such vaccines can be successfully commercialized. There are 

guidelines and regulations that take into account environmental and relevant regulatory concerns, 
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which specifically limit the use of live vaccines. Pharmaceutical companies have done a significant 

amount of research on fish vaccines, but there is limited information in scientific publications 

(Cengizler 2000, Akyurt et al., 2005, Fish Vaccination, 2019; Güner et al., 2007, FAO, 2019, OIE, 

2019, Rotmann et al, 1992; Sommerset et al., 2005). Before the fish come to the farm, it should be 

ensured that they are taken from a reliable breeder with their first vaccinations or they should come 

with diagnostic tests for some important and common diseases according to the species. All newly 

arrived fish should be quarantined and mortality rates monitored. For examination and testing of viral, 

bacterial, mycotic and parasitic diseases, samples should be sent to and from a diagnostic laboratory 

for examination. This ensures that latently infected disease-carrying fish kept away from reservoir 

ponds, water sources and streams are kept away from hatcheries, eggs, fry tanks and other healthy fish 

and close farms. Dead fish should be removed from the production environment as soon as possible 

from the moment they are seen and disposed of in the most appropriate way. In this way, measures 

will be taken to prevent the spread of diseases. Very good cleaning practices are required in all the 

tools and equipment used, in the tanks and in the production area. Transport tanks, nets and all 

equipment used in the enterprise should be properly disinfected in order to minimize the transmission 

of tumors from population to population, especially viral diseases (Cengizler 2000, Akyurt et al., 

2005, Güner et al., 2007; FAO, 2019; OIE 2019; Rotmann et al, 1992). 

Vaccines have been developed for most fish pathogens and include attenuated vaccines, killed 

vaccines, DNA vaccines and subunit vaccines prepared with recombinant DNA technology. Vaccines 

have been reported to have varying degrees of efficacy, some of which are licensed and commercially 

available, while others are not yet licensed and commercially available, studies on the development of 

fish vaccines are ongoing (Kim & Leong, 1999). 

Inflammatory Responses in Fish Health 

Inflammation is generally defined as the body's immune responses to foreign irritants such as a 

microorganism like bacteria, fungus, parasite or virus and chemicals or toxins. Inflammation is usually 

characterized by swelling, redness, and loss of function. It is a protective response that occurs while 

the the body is attempting to expel and destroy the pathogenic microorganism from the body. Any 

stress causes hormonal changes that reduce the effectiveness of the inflammatory response. Heat 

stress, especially low water temperatures due to cold, completely stops the activity of the immune 

system and eliminates this defense against invading pathogenic microorganisms. Extremely high 

temperatures cause heat stress in fish and reduce their ability to withstand infections, impairing the 

development of protective immune responses. High water temperature can cause some pathogens to 

reproduce rapidly and multiply in the environment. High temperature also reduces the oxygen holding 

capacity of water and increases the metabolic rate and consequently the oxygen demand of fish 

(Cengizler 2000; Akyurt et al., 2005; Güner et al., 2007; FAO 2019; OIE 2019; Rotmann et al, 1992; 

Tekelioğlu & Taşbozan, 2019; The Fish Site, 2022). 

Water Quality Management in Fish Health and Aquaculture 

Main parameters that determine water quality such as oxygen level, water temperature, pH value, 

carbon dioxide and hydrogen sulfide accumulation, nitrogenous wastes (ammonia and nitrite), 

turbidity due to excess organic residues and water pollution should be monitored and measured 

regularly. Dissolved oxygen levels should be above the optimum levels as 5 mg / L and preferably 

between 5 - 20 mg / L. Sensitivity to low levels of dissolved oxygen is vary between species, however, 

most fish species  are distressed when dissolved oxygen levels falls to 2-4 mg/L. Although decreased 

dissolved oxygen levels not immediately lethal but stress the fish and cause infections and 

predisposition and mortality in later periods. Mortality usually occurs at concentrations less than 2 

mg/L. Accumulation of organic residue, nitrogenous waste (ammonia and nitrite), carbon dioxide and 

hydrogen sulfide should be prevented. Optimum pH values, alkalinity and water temperature suitable 

for the species should be protected and fish stock capacities should not be exceeded (Cengizler, 2000; 

Tekelioğlu Nazmi, 2005; Akyurt et al., 2005; Güner et al., 2007; FAO, 2019; OIE, 2019; Rotmann et 

al, 1992; The Fish Site, 2022). 
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Handling and Transportation of Fish 

Capture methods that minimize physical injury and stress should be used. Knotted webs are known to 

lead to further injury and loss of scales and mucus. Whenever possible, knit nets should be used 

instead of knotted nets to reduce injury and loss of scales and mucus. Cotton gloves should be used 

when handling fish, and it is should be quick and gentle. Before catching and transferring the fish, all 

equipment and stuff should be well prepared, minimize the number of fish that are simultaneously 

removed from the water, working as quickly as possible and handled fish should be transfer as quickly 

as possible. Fish should be harvested, handled and transported when they are least susceptible to stress 

and infection. Transport and holding tanks should be large enough to allow the fish to move freely and 

not have sharp corners or edges that could injure the fish. Optimal water conditions should be 

maintained when catching, handling or transferring fish. The presence of high levels of dissolved 

oxygen in the water is very important for the fish to quickly recover from the stress-related trauma 

experienced during the catching and holding periods. To minimize the risk of osmotic stress and 

infection of freshwater fish, salt (0.3 to 1.0 percent) can be used in the transport water. Ice blocks can 

be added to the water in the tanks during transport of fish to prevent undesirable increases in water 

temperature, which reduces the water's ability to hold oxygen and increases the metabolic rate and 

oxygen demand of the fish (Atlanta Koi Club, 2022; Cengizler 2000, Akyurt et al. 2005, Güner et al., 

2007, FAO 2019, OIE 2019; Rotmann et al, 1992; Tekelioğlu Nazmi, 2005; The Fish Site, 2022). 

Biosecurity; Hygienic and Healthy Environments 

A high level of biosecurity measures should be implemented. Currently, strict certification that eggs 

and fry are free from certain pathogens is required for shipping eggs and fish between regions and 

countries. Outbreaks are brought under control by destroying all eggs and fish that may have been 

infected in the facility. Specific pathogen-free egg or fish stocks are grown in uncontaminated water 

(well water) (Kim & Leong, 1999). It should be ensured that the fishes must be obtained from a 

reliable breeder or provider. According to the species, they should have had their first preventive 

vaccination against some important and common diseases, or they should come with negative 

diagnostic test results and be confirmed to be pathogen free. All newly arrived fish should be 

quarantined and mortality rates monitored. For examination and testing of viral, bacterial, mycotic and 

parasitic diseases, samples should be sent to a fish-spesific diagnostic laboratory for examination. All 

newly arrived fish should be quarantined and mortality rates should be observed. For examination and 

testing for viral, bacterial, mycotic and parasitic diseases, samples should be sent to and from a 

diagnostic laboratory for examination. In this way, it is ensured that latently infected disease-carrying 

fish kept away from reservoir ponds, water sources and streams, from hatcheries, eggs, fry tanks and 

other healthy fish and nearby farms. Dead fish should be removed from the production facilities as 

soon as possible and disposed of in the most appropriate way. In this way, biosecurity measures will 

be implemented to prevent the spread of diseases. Good cleaning practices and high hygienic measures 

are required on all tools and equipment used, in tanks and in the facilities including employee and 

environment. Transport tanks, nets and all equipment used in the enterprise should be disinfected 

appropriately in order to minimize the transmission of pathogens, especially viral, bacterial, parasitic 

and mycotic diseases, from one population to another (Cengizler 2000, Akyurt et al., 2005, Güner et 

al., 2007, FAO 2019, OIE 2019). 

Egg Health and Disinfection 

Egg disinfection is done to protect the eggs in the hatchery against external infections. Organic 

iodinated substances (iodophors) are the most commonly used disinfectants amongst various 

substances. For this purpose, commercially available povidone iodine solutions of different 

concentrations can be used with proper dilutions. In order to prevent viral, bacterial, mycotic and 

parasitic diseases, disinfection baths are recommended for the routine disinfection of eggs. All eggs 

purchased from outside, including the eggs produced by the farm itself, must be disinfected. When the 

eggs are most resistant during the eye-stained period, this is the most appropriate time for disinfection 

with a bath. Povidone iodine solution is diluted at the rate of 100mg/liter and disinfected by bathing 

the eye-stained eggs in this solution for 10 minutes. Care should be taken in disinfection of newly 

milked and fertilized eggs. As the eggs swell, the iodine that gets inside can kill the eggs. For this 
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reason, 0.9% isotonic saline is used to dilute the iodophor. Thus, while the newly milked and fertilized 

eggs swell, iodophor from entering and killing the egg is prevented. For this purpose, 100 mg/liter 

Povidone iodine is diluted in 0.9% isotonic saline and the bath is applied for 10 minutes (Akyurt et al., 

2005, Tekelioğlu Nazmi, 2005). 

Conclusion 

In summary, a disease treatment is to treat only one infection, whereas full implementation of all 

biosecurity practices results in an improvement in the entire farm and indirectly in the fish as a whole. 

Stress weakens the fish's natural defenses and immune system against infectious pathogens. Any stress 

that negatively affects fish will lead to an ongoing problem of disease. Underlying stress factors and 

pathogenic microorganisms should be analyzed well, especially when infections and other health 

problems occur in a fishery enterprise. Corrective factors that eliminate or reduce stress should be 

applied before or together with the treatment of the disease with other medicated and chemical means. 

In the event of disease, the fish's immune system must have time to react, and biosecurity can ensure 

this. Preventing outbreaks from infections is much more economical than treating dying fish. Egg 

health and disinfection is an indispensable practice for healthy new fish generations. 
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Abstract 

The purpose of this paper is to analyse urban culture nowadays from the point of view of culture 

identity manifestations (symbols, values, rituals, practices, traditions, heroes, personalities). The paper 

will refer to the Romanian space of the capital city, since it can be analysed through personal 

observation as it is where the author of this paper lives. Practises such as going to the parks to do 

recreational activities, e.g. walking, using bikes and scooters, personal or for hire, visiting various 

organized fairs, enjoying open streets, or streets temporarily closed to cars and available for 

pedestrians, with various entertainment possibilities, will be considered. What is visible is the impact 

of the actions of the city hall to create occasions of entertainment for the inhabitants, such as 

organizing fairs, marathons, and of the environmental ideology, as in the weekend many  inhabitants 

choose to go not by car but to walk or use various vehicles which are more and more creative, 

consisting of combinations of scooter and bike, for instance. Parks are taken care of in order to offer 

green spaces and also spaces for picnics, playing sports such as football, badminton, as well as spaces 

to place a hammock and relax, together with opportunities in parks by the lake to hire a kayak-canoe 

and other boats. All these practices are done in an effort to create common activities which can help, 

through social pressure and imitation, to benefit the city, from an environmental and health policy at 

European Union level perspective. 

Keywords: environment, ecology, scooter, cars, bikes. 

 

 

INTRODUCTION 

The present paper starts from the direct observations of the author, living in Bucharest, the capital city 

of Romania, which is a member state of the European Union. During the recent years, the frequency of 

the project called Open Streets organized by the city hall has been developping starting from spring 

and ending in autumn. During these weekend events, some boulevards or some area of these 

boulevards are closed to car traffic, allowing for various activities for pedestrians and users of 

alternative transport vehicles, which are considered environmentally friendly, such as electric scooters 

and bicycles. These can be shared, and rented by using smartphone applications. Other events such as 

concerts, dancing, various shows for children are also included in the programme. Various free visits 

into historical buildings can also be included, such as the visit to the National University Library of 

Bucharest during autumn 2022. Other events can include free books or cheaply sold old books, as has 

been the case in front of the National University Library of Bucharest this autumn. During such events 

and not only, the inhabitants of Bucharest can practice sports, with or without vehicles, and they can 

also take part in running marathons when they are organized. Such events can be used to raise 

awareness of the pollution in the cities issue, about the citizens’ health, and also about recycling and 

going for sustainable development for life in the city.  

The electric scooters (shown in Fig. 1 below) are popular even outside of such events, as they can be 

used during the weekdays as well. They are a constant presence in traffic at all times, together with 

bicycles.  
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Fig. 1. Youngsters using electric scooters (Source: LifeNews.ro) 

 

Life as a European Union citizen involves not just living according to the rules and to the culture 

created by one’s nation, but also according to those created at supranational level, by the EU. We are 

all citizens not just of our countries, but also, to some extent, of the EU, if we are living in EU member 

states, as permanent or temporary residents. Leaving aside the administrative function of the EU, 

according to which we live, work, and access entertainment and benefit from various opportunities, we 

are also members of a shared culture imposed by the EU. Simply laying down rules cannot work, so 

the EU promotes certain values that can be of benefit to the citizens’ lives. For instance, from the point 

of view of health and environmental issues, the EU can take as objectives the improvement of life at 

nation, EU, citizens, and individuals’ level by organizing various activities such as workshops or 

offering bicycles and scouters for rent during various weekends and holidays, or at all times in parks. 

Afterwards, the EU citizens take one after another, since socializing means imitating, and therefore the 

objectives of individuals’ health and environmental well-being are starting to get promoted. Various 

activities where awareness regarding recycling and its importance for present and future also involve 

socializing together with awareness raising. Informative brochures can also be part of similar 

campaigns.  

Eventually, as citizens of the EU, we are always be going to be influenced in our lifestyle by the 

culture of our times, and also by the way everyone else is influenced. Sınce we are social beings, we 

will tend to meet others and do what activities they are doing in their free time.  

We could say that this phenomenon is due to the EU understanding Europe “as an ‘imagined 

community’ in the making. The notion refers to a community that does not lie in the tangible relations 

and binding ties between its people, but exists as a reality of the mind, as the image of the community 

its members share (Anderson, 1983).” (Sassatelli, 2002, p. 436).  
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In this case, the culture of EU-influenced passtimes can be what makes the members of cities bond 

together, at least to some extent.  

 

MATERIALS AND METHODS 

Urban culture refers to the culture of cities, and it includes a variety of aspects, starting from the 

development of industrial cities in the nineteenth century, to ensuring comfortable living conditions 

through ensuring resources and economy, as well as “city-building trends”, “urban redevelopment, the 

vertical city and the role of the arts in city reimagining”, presence of advertisements (Stevenson, 

2003). All these elements ensure a certain city environment, which includes not just resources and 

comfortable living, but also possibilities for entertainment and socializing. At the same time, the city is 

controlled by supranational structures, such as the EU, which claim that we should preserve both 

national, cultural heritage, such as historical buildings and museums, as well as to include modern 

components, such as elements that are part of smart cities.  

The European Commission (2022) defines the smart cities as follows: not only does it use “digital 

solutions for the benefit of its inhabitants and business”, but it also includes “smarter urban transport 

networks, upgraded water supply and waste disposal facilities and more efficient ways to light and 

heat buildings. It also means a more interactive and responsive city administration, safer public spaces 

and meeting the needs of an ageing population”. The European Commission announces the creation of 

the Smart Cities Marketplace whose aims are “to improve citizens’ quality of life, increase the 

competitiveness of European cities and industry as well as to reach European energy and climate 

targets.”  

Cities do not just offer advantages; they also lead to problematic aspects regarding resources. Citizens 

should be made aware of all these issues, since “Cities play a prime role in social and economic 

aspects worldwide, and have a huge impact on the environment (Mori and Christodoulou, 2012)” 

(Albino et al, 2015, p. 3). The cities work by consuming lots of external resources, and by “the input 

of goods and the output of waste with consistent negative externalities, which amplify social and 

economic problems”. Therefore, we should promote sustainability (Albino et al, 2015, p. 4). 

Part of the way sustainability is promoted is through allowing inhabitants the opportunities to use 

bicycles and electric scooters for rent, using various smartphone applications, during the week as well 

as during the weekend, all while making them aware of the issues of pollutions through traffic. What 

is more, traffic jams are ways of making people late for work or other purposes, causing pollution of 

all kinds, including noise pollution, as well as stress. The EU raises awareness of gas emissions on the 

health of the population as well, which is why it promotes opportunities for the inhabitants of the cities 

to have attractive activities such as fairs of all kinds in the parks during the weekend when the weather 

allows walking and various sports activities by using bikes and scooters. There is a wide variety of 

scooters (e.g. as shown in Fig.2 a and b), and various vehicles present in traffic at least in the capital 

city of Romania, Bucharest, where the author of the paper lives and can write from personal 

observation.  
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 a.   b.  

Fig.2. a. Electric tricycle for adolescents (Source: https://demax.ro/tricicleta-electrica-tx-02-6-800-w-

autonomie-35-45-km-viteza-maxima-25-km-h-greutate-maxima-suportata-160-kg-

maro.html?gclid=Cj0KCQiA1ZGcBhCoARIsAGQ0kkoiBflXmj8E5-

CGySi1jATkPXS4_V6SInP1mG0aslMzFPNU_GGI0cQaAqG6EALw_wcB); b. Electric scooter with 

saddle (Source: https://www.facebook.com/ezotron.ro/posts/6997398190302395/) 

 

Walking and relaxing in nature is part of raising awareness about both environmental health of the 

city, planet as well as of impact of city pollution on personal health. Social cohesion is ensured 

through opportunities to walk and spend time together with friends and families in park outings. In the 

capital city of Romania, city mairs are paying high attention to the state of parks, and are trying to do 

their best to improve them with the help of financing through EU project opportunities.  

One of the passtimes of inhabitants of Bucharest when the weather is beautiful is to take walks, go to 

the park, use terrains as opportunities to practice various sports, in groups, pairs, or alone. Others just 

socialize and enjoy the beauty of park alleys and lakes. Others still practice photography or meditation 

by the lake. Due to the socialization process, people take after friends and other family members, and 

practice various activities together.  

If we travel, we can see similar activities, including organized marathons and streets open to 

pedestrians during weekends where people practice sports. Therefore, we could speak of a common 

culture promoted at EU level, but also worldwide, since marathons are also organized in other areas, 

such as in cities in the USA. 

Nowadays, leaders of the EU are believed to be facing the following challenge: “how to transform this 

remote ‘Europe of institutional structures’ into a more popular ‘people's Europe’?” (Shores, 2006, p. 

9).  

The value of “the protection of the environment” is part of the EU legislation, since it “has become a 

necessity so widely recognized that environmental concerns have pervaded most fields of international 

law, including the international law of human rights” (Desgagné, 1995, p. 263).  

This concern for caring for the environment is manifested, at the encouragment of the City Hall, 

through using electric scooters, bikes, through practising walks, marathons, through enjoying 

pedestrian streets and leaving the car in the parking space at least during the weekends. At the same 

time, however, these vehicles can be a bit dangerous in the traffic.  

While the electric scooter has been allowed for use and is frequently present on the streets of the EU 

cities, it is in fact present all over the world, including the USA and Asian countries.  

https://demax.ro/tricicleta-electrica-tx-02-6-800-w-autonomie-35-45-km-viteza-maxima-25-km-h-greutate-maxima-suportata-160-kg-maro.html?gclid=Cj0KCQiA1ZGcBhCoARIsAGQ0kkoiBflXmj8E5-CGySi1jATkPXS4_V6SInP1mG0aslMzFPNU_GGI0cQaAqG6EALw_wcB
https://demax.ro/tricicleta-electrica-tx-02-6-800-w-autonomie-35-45-km-viteza-maxima-25-km-h-greutate-maxima-suportata-160-kg-maro.html?gclid=Cj0KCQiA1ZGcBhCoARIsAGQ0kkoiBflXmj8E5-CGySi1jATkPXS4_V6SInP1mG0aslMzFPNU_GGI0cQaAqG6EALw_wcB
https://demax.ro/tricicleta-electrica-tx-02-6-800-w-autonomie-35-45-km-viteza-maxima-25-km-h-greutate-maxima-suportata-160-kg-maro.html?gclid=Cj0KCQiA1ZGcBhCoARIsAGQ0kkoiBflXmj8E5-CGySi1jATkPXS4_V6SInP1mG0aslMzFPNU_GGI0cQaAqG6EALw_wcB
https://demax.ro/tricicleta-electrica-tx-02-6-800-w-autonomie-35-45-km-viteza-maxima-25-km-h-greutate-maxima-suportata-160-kg-maro.html?gclid=Cj0KCQiA1ZGcBhCoARIsAGQ0kkoiBflXmj8E5-CGySi1jATkPXS4_V6SInP1mG0aslMzFPNU_GGI0cQaAqG6EALw_wcB
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Therefore, the EU facilitates a shared environmental culture at world level. 

Research has mentioned several aspects regarding the use if electric scooters: 

a) that they can be used for short distance travel (Cao et al, 2021), but also for commuting, the latter 

mostly by young people (Baek et al, 2021; Bieliński and Ważna, 2020); 

b) that electric scooters could be seen  in some cases, and up to a point, to rival public transport (Baek 

et al, 2021); 

c) foreign students could be a segment that use electric scooters, due to young age and due to forming 

a homogenous culture (Ferahtia, 2021); 

d) electric scooters are psychologically understood as making up an environmentally friendly means of 

travelling, compared to fossil fuel scooters (Chen et al, 2021, p. 129); 

e) bikes can be preferred for commuting and reaching work destination, while electric scooters are 

preferred mainly for entertainment (Ayfantopoulou et al, 2022); 

f) since accidents can happen because of electric scooters, involving pedestrians, cars or other vehicles 

in traffic, the EU has limited their speed, in some countries to about 20 km/h; 

g) that electric scooters provide sharing opportunities throughout European cities (Li et al, 2022).  

Perhaps one of the advantages of using electric scooters is that they do not require a driving license, 

and anyone can use them, once they are used to similar vehicles and can hold their balance. At the 

same time, some basic knowledge of traffic is required if the scooters are driven into the car traffic. 

As far as bicycles’ use is concerned, regarding “cycling trends and policies in the Netherlands, 

Denmark, and Germany”, they are believed to be possible to “be promoted as a safe and feasible 

means of transport for everyone and for all trip purposes”. There are “policies and programs that 

encourage high overall levels of cycling”, including “safe and convenient bike parking” (Pucher and 

Buehler, 2008, p. 58).  

We should also mention a different understanding of the use of the street nowadays. The street is 

considered, currently, not just reserved for “the movement of vehicles and parking spaces”. Therefore, 

nowadays, in the “21st century” the street will accommodate “accommodating pedestrians, cyclists, 

and transit riders alike, balancing between the need for mobility and the need for quality public space” 

(Ahmed, 2017). We can see this trend at work in Bucharest, where pedestrians share their space with 

other vehicles, including parked cars, bikes and scooters at all times, and the traffic is very busy during 

the entire week, weekends included. British architect Ben Hamilton Baillie has coined the term 

“shared spaces”, which refers to a negotiation “in independent interaction through eye contact” and not 

to control by “a central system including traffic lights and signs”, since, “Today, new street 

environments designed on the basis of the mixed-use principle are generally referred to as shared 

spaces” (Shared Space, 2022). Everyone, with any vehicle, appears to be allowed nowadays in the 

city, pedestrian or not: “Under the label of shared space, a radically different approach to street design, 

traffic flow and road safety is rapidly emerging.” (Hamiliton-Baillie, 2008, p. 161) 

At the same time, the European Union is faced with the following concerns regarding safety of both 

public and personal health, of pollution in the city and of health effects on the individuals: “Concern 

about declining streetscapes tends to revolve around a number of interconnected themes. These range 

from issues relating to the environment (emissions, pollution etc), those affecting economic activity 

(pedestrian flows, traffic congestion, rental values), to those related to health (such as obesity, mental 

health, public safety etc) and those concerned with the quality of civic life and community cohesion 

(inclusiveness, anti-social behaviour, civility etc.)” (Hamiliton-Baillie, 2008, p. 163). The European 

Union seeks to create a safe environment for everyone, and for this, the city needs to become a 

common safe place. The activities proposed out of environmental concern, seemningly, and which are 

connected to human health concerns, after all, since they are correlated up to a point with each other, 

as pollution in the air can have harmful effects on the human organism, could help people bond 

together at least psychologically and feel they are fighting for a common purpose. Everyone wishes for 

a safe environment, and through the actions promoted for environmental safety they can feel they are 
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fighting together for a better city atmosphere. A sense of unity can be achieved up to a certain point, 

since in a city people do not know each other as in rural areas and thus do not bond so closely 

together. If there are close bonds, they are not extended to the level of the entire city.  

 

RESULTS 

We could consider these means of raising awareness of city inhabitants of pollution and health issues 

as practices of a common culture. We could speak, in the case of the EU initiatives to improve the 

citizens’ lives, of an environmental culture, which includes taking walks in the park, practising sports, 

recycling when the opportunities are provided, leaving cars for scooters and bikes at least during the 

weekends to allow the city to breathe and become a healthier environment, of practices, rituals and 

traditions that are included under the common grid of culture identity manifestations (Baciu, 2013). 

Other elements of culture identity manifestations could be symbols, and here we can include bikes and 

scooters, various items for adults and children to practise sports in parks and terrains in spaces in-

between blocks of flats. As for values, preserving environmental health is one of them.  

 

DISCUSSION AND CONCLUSION 

While allowing electric scooters is a way of attracting the young generation towards understanding 

issues such as pollutions, and devising alternative solutions for using cars, electric scooters have 

proved, at some points, dangerous. Many accidents have occured all over the world, involving both 

users of scooters and pedestrians, and users of scooters and car drivers. Still, electric scooters have had 

an impact on all age categories, from young users to older ones. They provide a very easy way of 

moving about the city, through traffic, as well as for walks in the park only for entertainment purposes. 

Many businessmen also use them to get to work in time, and students to go to school or university. 

When the traffic is heavy, and public transport is late, the electric scooters looks like a solution to find 

a way out of the problem. It provides greater mobility through traffic and through crowds. The electric 

scooters can be preferred to bikes since they can be rented, and their users do not even need to take 

care of them personally or to think where to leave them in their houses or at work. Some electric 

scooters even imitate bikes, and provide a saddle to sit in. Various vehicles look like attractive 

fantasies and inventions, and they have had great impact at the level of users in Bucharest.  

These vehicles could be a way to raise awareness of the issues faced by cities, even if the isue of heavy 

traffic and accidents cannot be solved easily.  
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ABSTRACT 

We start from a two-dimensional transmission model problem in linear couple stress elasticity in a 

domain  IR 1,0− =  −   juxtaposed by a thin slab  IR 0, + =  . Our aim is to derive a 

first approximation of the impedance of the thin slab 


+   that models the effect of the thin 

slab 


+  on the fixed domain − . For that, we use the techniques of asymptotic expansion 

with scaling. We approximate the transmission problem by an impedance problem set 

only in the fixed domain −  and then we prove stability results and error estimates. 

Keywords:Linear elasticity, couple stress elasticity, thin slab, approximate impedance 

operator. 

 

4. Problem Setting 

We consider a family ( )P 
, where   is a small positive parameter, of transmission 

model problems in couple elasticity in a domain 
  consisting of two bonded 

homogeneous and isotropic micropolar bodies: −  and a thin slab 


+ . Such problems 

model for instance wave propagation between −  and the slab 


+ . We restrict our 

consideration to the case of elastostatics and a simple geometry. Thus we set 

 

and we consider the following transmission problem ( )P 
 (see[1], [3]): 

(D) Data: 1 2(f ,f )f − − −=  and g −  are the body forces and the body moments, respectively. 

(E) Unknowns: 1 2( , )u u u  

  =  and 
  are displacement vector and scalar rotation, 

respectively, with the index +  (resp. −  ) denotes the restriction on 


+  (resp. on −  ) 

(F) The constitutive relations: The asymmetric stress tensor ji   is given by the linear 

law: 

( ) ( ) , , , 1,2ji ji ij kk ij i j k                 = + + − + =  

where ji  is the torsion-tensor defined by: 
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with ij  is the Kronecker delta and ,    and   are material constants satisfying the 
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It is well known [1] that the transmission problem ( )P 
 has a unique solution in the 

space W  defined by: 

 



6th INTERNATIONAL EDUCATION AND INNOVATIVE SCIENCES CONGRESS 

(November 24-25, 2022 / Burdur Mehmet Akif Ersoy University 

1910 
 

When   is small enough the numerical solution of the transmission problem ( )P 
 is 

usually very difficult to calculate. In fact the small thickness of the thin slab 


+  

generates difficulties in the meshing as   goes to 0 . So our aim is to model the 

effect of the thin layer 


+  on the fixed domain −  by an approximate impedance 

boundary condition on  , to bring back the transmission problem ( )P 
 to an 

equivalent boundary limit problem set in the fixed domain − , i.e. we replace the 

system of equations in 


+ , the transmission conditions on   and the boundary 

conditions on 


+  by an approximate impedance boundary condition on  , which will 

be established by a method based on techniques of asymptotic expansion with  scaling. 

5. Formal definition of the impedance 

The parameter   is supposed to be small enough, we will approach the transmission 

problem ( )P 
 set in 

  by a problem set in the fixed domain − . For that we solve the 

following limit problem: 

( )2 ,

( ) : ,

.

Equations in

P u on on

Boundary conditions on



    



  

+

+ + +

+

 


=  = 




 

In an adequate space, the problem ( )P 

+  has a unique solution ( , )u + + . Then we define 

the impedance operator T   as the following: 

( )21 22 2( , ) : ( , ) , ( , ) , ( ) D
t

T u u      

         + + + + + + + + + 
= +  

from the transmission conditions (5), it follows that 

( )21 22 2( , ) , ( , ) , ( ) D ( , )
t

u u T u      

       − − − − − − − − −  − − 
+ =  

and the transmission problem ( )P 
 is then equivalent to the following impedance 

problem set in − : 

( )

( )21 22 2

1 ,

( ) :

( , ) , ( , ) , ( ) D ( , ).
t

Equations in

P Boundary conditions on

u u T u



      

       

−

− −

− − − − − − − − −  −  − 








+ =



 

The impedance operator T   describes exactly the effect of the thin layer 


+  on the 

fixed domain − . Since the exact impedance operator T   can not be calculated, we will 

just prove that it can be approximated by *T   with: 
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The solution ( , )u − −  of ( )P 
 in −  is then approximated by the solution * *( , )u − −  of 

the following approximate impedance problem: 

 

and we state and prove the following result: 

6. Main result 

Using the techniques of asymptotic expansion, we prove the following result: 

Theorem. The problem *( )P 

−  has a unique solution in the space 

 

and the following error estimate holds: 

2
1 1

2

* *
( ) ( )

,
H H

u u C     
− −

− − − −  
 

− + −   

where 0C   is a constant depending only on ,f g− − and the elasticity coefficients. 
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ABSTRACT  

Integrated  pasture  and  livestock  in coconuts  based farming systems were expected to enhance the 

efficiency and the sustainability of land utilization. The objective of this research was to study the 

effects of stocking rate and grazing systems on production and quality of forage, performance of 

pasture, average daily gain of cattle and the yield of coconuts. This experiment was conducted at 

Coconut and Others Palma Research Center in Manado city, Indonesia. Treatments being evaluated 

were two grazing systems namely rotational (RS) based on accumulation of heat unit and continuously 

(CS) grazing systems based on calendar-day. Level of stocking rate (SR) at 0.77 AU (SR1); 1.54 AU 

(R2) and 2.31 AU (SR3). Treatments were put on Split Plot arrangement based on Randomized Block 

Design. The results show that: a) all highest performances  measured  were  found on the  interaction 

of  rotational  grazing system (RS)  and stocking  rate  three (SR3), b)  the  lowest of  crude  fiber,  

acid  detergent  fiber  and  lignin  were  found on  rotational  grazing,  but  higher  in crude protein.  c)  

the  higher the stocking  rate,  the  lower the daily  gain but the value of cattle gain provide almost 

double than value of copra  per hectare. Daily gain of cattle of rotational  grazing was significantly 

higher than the continue one. Yield of coconuts was significantly higher on the experimental field than 

out site. As a conclusion rotational grazing system and suitable stocking rate are needed to sustain the 

productivity and quality of Brachiaria humidicola pasture grazed in coconut based farming to support 

cattle production and to optimized the efficiency of land utilization.  

Key word: pasture, cattle, effisiency, coconut, farming. 

 

INTRODUCTION 

One of the main constraints in increasing livestock productivity in the tropical region is the scarcity of 

good quality feed through the year, particularly during the long dry season. Poor quality feed of 

tropical grasses given by the farmer leads to low daily gain of cattle. The problem is supply of forages 

is insufficient due to limitation of space for forage production and depend on the seasons especially in 

dry period. Negative effects of defoliation frequency decrease dry matter production and growth of 

forage, inhibit develop and even cause death of the rooting (Mousel et al., 2005) because it inhibits 

nutrient absorption and the effectiveness of photosynthesis. However, recent research results show that 

the increase in the frequency of defoliation contrary raised the concentration of TNC in the crown and 

root (Gittins et al., 2010) and even earlier it was reported that heavy grazing of yaks up to 2.9 head/ha 

produced root/shoot ratio biomass higher than the lighter grazing pressure (Gao et al, 2007). 
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MATERIALS AND METHODS 

Materials 

The research was conducted on coconut and other palms Research Center in Manado located 

on the geographical position of 010 30 'N and in 1240 54' East, and 67 meters above sea  

level. A total of 36 adult cows of local breeds with an average initial weight of 270 kg were 

used in this trial. They were given an subcutan injection of Ivomec to control Endo and Ecto parasites. 

The average Daily Gain was measured using a digital scale with the capacity of 1000 kg, and the 

outside air temperature was measured with a thermometer Maximum-Minimum. The land area was 6 

hectares with local coconut trees about 50 years old with a spacing of 9x9 meters and planted with 

grass of Brachiaria humidicola cv Tully, and the weeds was controlled with Roundup herbicides, and 

processed ready for planting. Furthermore, the land was divided into sub-paddock and paddock for the 

rotational grazing purposes.  

Methods 

Two grazing systems that continuous (SP1) and a rotational (SP2), and three stocking rate 

tested in this study. Rotation was done by the accumulation of heat units, while stocking rate consisted 

of SR1 = 0.77; SR2 = 1.54 and SR3 = 2.31 AU. The treatments were arranged in a split plot design 

based on the Randomized Block Design. The measured variabes were the number of the mother plant, 

tiller number, the weight of the crown and root, botanical composition and the average daily gain of 

cattle.  

RESULTS AND DISCUSSION 

Performance of B.humidicola 

The effect of treatment on the performance of grass Brachiaria humidicola is presented in 

Table 1 below. 

Table 1. The influence of the  interaction of grazing systems 

and stocking rate on performance of B.humidicola pasture. 

Interaction Parameter 

Mother 

plant/20 cm2 

Ground 

tiller/20 cm2 

Aerial tiller/20 

cm2 

Dry weight 

root (g/10 

cm2) 

Dry weight 

crown (g/10 

cm2) 

SP1-SR1 6,22b 13,22b 16,55a 4,35c 5,11c 

SP1-SR2 6,44b 18,78b 9,78b 5,48b 6,99b 

SP1-SR3 9,22b 26,55a 7,33b 6,06b 9,78b 

SP2-SR1 2,66c 3,67c 12,77a 4,07c 3,48c 

SP2-SR2 7,00b 14,00b 5,44b 5,80b 9,01b 

SP2-SR3 12,22a 27,89a 

 

1,11c 

 

11,09a 14,34a 

Numbers followed by the same letters indicate not significantly different at P <0.05 

Of all the performance parameters of the grass of B. humidicola obtained shows the interaction 

between rotational grazing with the highest stocking rate (SP2-SR3) in this experiment gave the best 

results. The high number of mother plants and ground tiller may be associated with most of the forage 
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biomass taken away by cattle, causes the less mulch as dead material (Diaz-Filho, 200), causing more 

amount of light entering and penetrating the soil surface, temperature increased and further stimulated 

the growth of new tiller from the crown (McMaster et al, 2003). The interaction with the same 

treatment gave the highest yield in the dry weight of roots and crown components. The results are 

consistent with previous reports that the increase in the frequency of defoliation followed with an 

increasing the concentration of TNC in the crown and root (Gittins et al., 2010) as energy reserves for 

regrowth. This phenomenon is a mechanism of plant adaptation to stress of defoliation to ensure 

regrowth after grazing (Wang et al, 2003). Maybe this is only happening on the type of grass that is 

classified as persistent on heavy grazing (Gittins et al, 2010). Furthemore the same interaction gives 

results most low aerial tiller. This happens because most of the parts of the plant shoot grazed by cattle 

and there is no room to grow aerial tiller (Busque and Herrero, 2001). 

Botanical composition 

Botanical composition was used as a measure of the productivity of pasture and pasture 

persistence due to degradation caused by environmental factors including the effect of grazing 

animals. The effects of treatment of the botanical composition are presented in Table 2. 

Table 2. Effects of the interaction of grazing systems and stocking rate on pasture  

botanical composition (%). 

Interaction Parameters 

B. humidicola Legume Weeds Dead material 

SP1-SR1 79,21b 3,72b 2,32c 21,20a 

SP1-SR2 70,38b 10,45a 4,94b 15,69b 

SP1-SR3 63,41c 14,49a 10,62a 

 

14,04b 

SP2-SR1 78,89b 0,78c 0,33d 19,61a 

SP2-SR2 83,46b 0,95c 1,77c 12,40b 

SP2-SR3 90,42a 1,33c 2,97c 

 

4,61c 

The numbers in the same column followed by the same letter are not significantly different (P <0.05) 

 

Rising in stocking rate in the continuous grazing treatment (SP1) causing a lowering in the 

components B. humidicola, increasing the component of legume, but followed with increasing 

significantly the portion of weeds.  In contrast, to the rotational grazing (SP2), there was an increase in 

the portion of the grass significantly, with markedly lower of dead material portions compared with 

other interaction. The results of these interactions contributed to the increase in the net primary 

production of monoculture coconut plantations, which only produced between 6.60-12.60% of the 

maximum potential productivity of 280.5 tonnes DM / ha / yr (Magat, 1990). 

Average daily gain 

The interaction treatment showed no significant differences on the average daily gain (ADG) 

of cattle. Therefore, a separate analysis was done and the results show that rotational grazing systems 

provide ADG 406.30 higher than continuous grazing 382.30 g/h/d. Furthermore, the higher stocking 

rate followed by a significant decrease in ADG of 465.65, 387.60 and 338.85 g/h/d. These results are 
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consistent with those reported previously by Pereira et al (2009) ADG cattle grazing on pasture B. 

humidicola. ADG at SR3 was low due to the less availability of grass. The high ADG on rotation 

system might be due to the crude protein content on this experiment B. humidicola 8:09% crude 

protein meets the minimum requirements for ruminants diets (Coleman et al, 2003) higher than 6:27% 

for continuous grazing (Anis, 2011 unpublish data). Despite lower ADG in stockings SR3, this 

treatment gave the highest results in weight gain per paddock. 

CONCLUSION 

Based on the results of research and discussion, it can be concluded that: 

1. Sustainability of production and quality of the grass of Brachiaria humidicola is determined by the 

system and proper grazing pressure to ensure the biological life of the grass. 

2. Proper grazing management to ensure the sustainability of grass production which in turn support 

the productivity of livestock. 

IMPLICATIONS 

The integration of pasture and cattle into coconut-based farming systems by applying the right 

management will make a positive contribution in increasing brute primary production of monoculture 

coconut plantations. 
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ABSTRACK 

This experiment was conducted to determine the ability of Ongole Grade cattle and buffaloes in intake 

and digestibility of Gliricidia (G), Corn straw (CS) and Calliandra (C) as a single feed. The study used 

5 female Ongole Grade cattle and 5 female Buffalo which consisting of three stages. The first stage of 

the Ongole Grade cattle and buffalo were fed G, stage II were fed CS and stage III were fed C. This 

research was carried out in two periods, namely the adaptation period for 2 weeks and the collection 

period for 15 days. During the collection period, samples of feed, feed residue and feces were taken. 

The variables observed were voluntary dry matter intake (VDMI), voluntary organic matter intake 

(VOMI), digestibility of dry matter (DDM) and digestibility organic matter (DOM). The data obtained 

were analyzed using 2 x 3 factorial randomized block design followed by the DMRT test if there were 

differences between treatments. The results showed that voluntary dry matter intake (VDMI) and 

voluntary organic matter intake (VOMI) (g/kg BW 0.75/day) between Ongole Grade cattle and 

buffaloes were not significantly (P>0.05). VDMI and VOMI of CS was higher (P<0.01) (94.88; 93.20) 

than C (73.90; 71.69) and G (29.55; 26.95). Digestibility of dry matter (DDM) between Ongole Grade 

cattle and Buffalo were not significantly (P>0.05). Digestibility of  DM CS (67.90) is higher than G 

(51.89) and K (48.14). DOM of buffaloes is higher than Ongole Grade cattle at C (51.55 vs 51.09) 

whereas G and CS were not significantly (P>0.05). Conclusion: The highest consumption of dry 

matter and organic matter was corn straw, followed by calliandra and gliricidia, The highest 

digestibility of dry matter and organic matter in corn straw was followed by gliricidia and calliandra, 

Organic matter digestibility of C from buffalo is higher than from Ongole Grade cattle. 

Keywords: intake, digestibility, single feed, cattle, buffalo.  

 

INTRODUCTION 

Increasing the productivity of cattle and buffalo needs to be studied from the method of maintenance, 

especially with regard to nutrient needs, including the ability to intake dry matter and feed digestibility 

values. The amount of feed intake is the most important determining factor that determines the amount 

of nutrients that can be obtained by livestock and subsequently affects the level of production, where 

production efficiency is mainly determined by the intake of digested organic matter (ørskov, 1998). 

The speed at which livestock intake fibrous feed is limited by the capacity of the digestive tract, rumen 

volume, and rate of passage feed out of the rumen which is based on the relationship between intake 

and digestibility, fiber content and other indicators that affect the length of feed stay in the rumen 

(Forbes, 1995). 

To determine the intake and digestibility of a feed ingredient needs to be evaluated. The 

method that can be used to evaluate feed is the in vivo method. This method is carried out by directly 
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measuring the digestibility of nutrients in livestock by measuring the intake of feed and nutrients in the 

feces. 

This study aims to obtain information about the differences in the ability of Ongole Grade 

Cattle and Buffalo in terms of intake and digesting Gliricidia, Corn straw or Calliandra as the sole 

feed. It is hoped that this research can be used as basic information on the value of feed Gliricidia, 

Corn straw and Calliandra, as feed for cattle and buffalo in Indonesia so that suitable supplementation 

for each feed can be given. 

  

MATERIALS AND METHODS 

Materials 

This study used 5 female Ongole Grade Cattle with a body weight of 150 – 200 kg, aged 2.0 – 

2.5 years and 5 female Buffaloes with a body weight of 200 -250 kg with an age range of 2.0 – 2.5 

years. The cages used were 10 individual cages with a size of 1.25 x 2 meters equipped with feed and 

water containers. The feed given was gliricidia, calliandra and corn straw. Drinking water is given 

unlimited (ad libitum).  

 

Methods 

The study consisting of three stages. The first stage of the cattle and buffalo were fed Glirisidia, stage 

II was fed Corn straw and stage III was fed Calliandra. This research was carried out in two periods, 

namely the adaptation period for 2 weeks and the collection period for 15 days. During the collection 

period, samples of feed, feed residue and feces were taken. Because the facilities are limited and the 

number of livestock is limited, the treatment is not carried out at the same time. The first treatment 

uses Ongole grade cattle and Buffalo with Gliricidia feed, then Corn straw and lastly Calliandra with 

the assumption that intake and digestibility are not affected by time and the physiological status of 

livestock. 

Stastical Analysis 

Treatment is designed in 2 x 3 factorial randomized block design followed by the DMRT test 

if there were differences between treatments. 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

Table 1. Results of the analysis of the chemical composition of feed Glisidia, Corn straw and 

Calliandra (% DM). 

Feed chemical 

composition 
Type of feed 

 Glirisidia corn straw calliandra 

Dry matter 41.02 54.59 31.78 

Organic Matter 90.84 96.97 96.13 

Crude protein 23.53 5.78 22.29 

NDF 35.00 68.60 29.10 

ADF 21.80 42.10 18.20 
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Table 2. Intake of dry matter and organic matter in ongole grade cattle and buffalo receiving different 

forages (g/kg  BW0.75 day) 

Intake 
Type of feed 

Average 
G JJ K 

DM 

62,88ns 

69,33 ns 

  Cattle 32,46c 88,02a 68,16b 

  Buffalo 26,64c 101,73a 79,63b 

  Average 29,55 94,88 73,90 

OM 

60,79 ns 

67,10 ns 

  Cattle 29,57c 86,43a 66,37b 

  Buffalo 24,33c 99,96a 77,01b 

  Average 26,95 93,20 71,69 

The numbers in the same column followed by the same letter are not significantly different (P <0.05), 

ns ₌ non significant. 

 

Forage feed has an associative effect on feed consumption and digestion in ruminants 

(Niderkorn and Baumont, 2009). The high consumption of VDMI and VOMI in CS is due to the fact 

that CS does not contain anti-nutritional substances so that the feed is more palatable. Anti-nutritional 

factors are often more associated with leguminosae than graminae. Makkar (1993) stated that anti-

nutrition affects ruminants during mastication so that it can reduce intake. It can be precipitate salivary 

proteins which cause an astringent taste in the mouth so that the feed is not palatable. Forage intake 

correlates with in vivo digestibility of dry matter and organic matter (Minson, 1990). Usually high 

digestibility gives high intake (Jung and Allen, 1995). 

 

Table 3. Digestibility of dry matter and organic matter in ongole grade cattle and buffalo receiving 

different forages 

Digestibility 

(%) 

Type of feed 
Average 

G JJ K 

DM 

56,92ns 

50,03ns 

  Cattle 54,45b 68,70a 47,61c 

  Buffalo 49,33b 67,10a 48,67c 

  Average 51,89 67,90 48,14 

OM 

59,87* 

58,49* 

  Cattle 57,33b 71,19a 51,09c 

  Buffalo 51,79b 72,14a 51,55b 

  Average 54,56 71,67 51,32 

The numbers in the same column followed by the same letter are not significantly different (P <0.05), 

ns ₌ non significant, * = significant. 

 

The low digestibility of DM C is due to the low chemical composition of DM. In addition, the 

presence of tannins can inhibit various microbial activities. Besides that, tannins can form complex 

compounds of tannin-protein, tannin-cellulose, and tannin-starch which are not degraded, which in 

turn can reduce digestibility. 

The higher digestibility of OM C in buffalo compared to cattle is thought to be caused by the ability of 

the two types of livestock to digest feed containing different anti-nutrients. According to D'Mello and 

Devendra (1995), the variation in the effects of anti-nutrients such as tannins in livestock is caused by 
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the ability of certain livestock to secrete soluble PRP trichloroacetic acid, which is known that these 

proteins can inhibit the reaction of tannins in the digestive tract. 

The highest OM digestibility in CS is caused by consumption and content. BO content among others, 

is composed of crude protein, NDF, and ADF. This allows the availability of high enough energy for 

the development of rumen microbes. Thus it will provide a great opportunity to digest the feed as a 

result it will increase digestibility. 

 

CONCLUSION 

Based on the results of research and discussion, it can be concluded that: 

1. The highest consumption of dry matter and organic matter was corn straw, followed by 

calliandra and gliricidia 

2. The highest digestibility of dry matter and organic matter in corn straw was followed by 

gliricidia and calliandra 

3. Organic matter digestibility of C from buffalo is higher than from Ongole Grade cattle. 
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ÖZET 

Fen bilgisi öğretmenliği programı; fen okuryazarı, eleştirel düşünebilen, araştıran, sorgulayan ve 

bilimsel bilgilerin nasıl oluştuğunu, oluşan bu bilgilerin altında yatan sebep ve süreçleri bilen bireyler 

yetiştirmeyi hedefler. Evrim, 21. yüzyıl becerilerini içinde barındıran bilimsel bir süreçtir ve 

günümüzde hala tartışılan bir konudur. Fen bilgisi öğretmeni de, öğrencilerine biyolojiyi ve 

biyolojinin en temel konularından biri olan evrim kavramını öğretmesi beklenen öğretmendir. Bu 

yüzden, öğretmen adaylarının bu konudaki bakış açıları ve bilişsel yapıları gelecek nesillere rol-model 

olup onların bilişsel yapılarının şekillenmesine zemin oluşturacaktır. Bu amaçla gerçekleştirilen 

çalışmada öğrencilerin bilişsel yapıları, evrim kavramı ve Türkiye’de verilen evrim eğitimi 

bağlamında incelenmiştir. Fen bilgisi öğretmeninin sahip olması gerektiği yetkinlikler doğrultusunda 

evrim kavramına yönelik bilişsel yapıları araştırılmıştır. Çalışma, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı bahar 

döneminde Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim 

Dalı’nda öğrenim gören toplam 27 öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Öğretmen adaylarına 

alternatif bir ölçme değerlendirme tekniği olan, konu ile ilgili belirlenen kelime ya da kelimelerin 

zihinde oluşturduğu çağrışımları doğrudan inceleme imkanı sağlayan kelime ilişkilendirme 

(Kavramsal Çağrışım) testi (KİT) uygulanmıştır. Veri analizleri hangi kelimenin kaç aday tarafından 

yazıldığı, kaçıncı sırada yazıldığı gibi sonuçları içermektedir. Birbiri ile ilişkili kelimeler temalar 

halinde gruplandırılarak yorumlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Fen eğitimi, evrim, bilişsel yapı, kelime ilişkilendirme testi (KİT). 

 

ABSTRACT 

Science teaching program aims to raise individuals who are scientifically literate, can develop critical 

thinking ability, search and question how the scientific knowledge was formed and the reasons and 

processes underlying this knowledge. Evolution is also a scientific process that includes 21st century 

skills and is somehow still accepted by many scientific authorities as a socioscientific topic today. The 

science teacher is also the one who will teach his students about the concept of biology and evolution 

for the first time in their education. Therefore, the perspectives and cognitive structures of prospective 

teachers on this subject will be role models for future generations and will form the basis for shaping 

their cognitive structures. In this study, students' cognitive structures were examined in the context of 

evolution and the evolution education given in Turkey. In line with the competencies that a science 

teacher should have, the cognitive structures of the concept of evolution were investigated. The study 

was carried out with a total of 27 teacher candidates studying at Burdur Mehmet Akif Ersoy 

University, Faculty of Education, Department of Science Education in the spring semester of the 2021-

2022 academic year. The Word Association  Test (WAT), also called  conceptual association test was 
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applied to the pre-service teachers as data collection tool.  The WAT is an alternative assessment and 

evaluation technique which provides the opportunity for the direct examination of the associations 

formed in the mind with the chosen word(s) related to the subject. Data analysis includes results such 

as which word was written by how many candidates and in which order. Related words were grouped 

into themes and interpreted. 

 Key Words: Science education, evolution, cognitive structure, word association test (WAT). 

 

1.GİRİŞ 

Günümüzde bireylerden 21.yy becerileri olarak da bilinen eleştirel düşünme, fen okuryazarlığı, bilgi 

okuryazarlığı gibi yetkinlikler beklenmektedir. Bireylere bu yetkinlikleri aşılayacak olan paydaşlardan 

biri de fen bilgisi öğretmenleridir. Fen bilimleri dersinin en önemli amacı bireyleri bilim okuryazarı 

olarak yetiştirmektir. Bu hedefe ulaşan bireyler doğayı ve doğada gerçekleşen olayları kavramada daha 

başarılıdırlar (Kırpık ve Engin, 2009). 

Bireylerin doğada gerçekleşen bir süreç olan “evrim”i tanıdıkları ilk ders fen bilimleri dersidir ve fen 

bilimleri dersini oluşturan temel bilim dallarından biri de biyolojidir bu yüzden bu ders içeriğinin tam 

anlamıyla aktarılabilmesi için fen bilimleri öğretmenlerinin de bu konuda bilinçli ve bilgili olmaları 

gerekir. Ancak litaratüre bakıldığında evrim ile ilgili çalışmaların çoğu biyoloji öğretmenleri ile 

yapılmakta, fen bilimleri öğretmenleri ile yapılan çalışmalar oldukça azdır ve bu sebeple çalışmanın 

alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

1.1. Bilişsel Yapı ve Evrim Kavramı 

Bilişsel yapı diğer adıyla şema, bireyde o an var olan zihinsel organizasyondur ve bu şemalar çevrenin 

de etkisiyle zamanla gelişir (Ucur, 2005). Araştırmacılar bireylerin kavramlara yönelik bilişsel yapı 

oluşturma konusunda zorlandıkları, yanlış öğrenme gerçekleştirdikleri ve eski öğrendikleri bilgilerin 

yeni öğrendikleri bilgilere olumlu ya da olumsuz katkıda bulundukları konusunda hemfikirdirler 

(Olğun, 2011). Bireylerin öğrenme sonucunda meydana gelen bilişsel yapılarını ortaya koymak çok 

zordur ve bu yapı sadece anahtar kavramlar ile ilgili düşüncelerini ortaya koyarak oldukça önemli 

veriler ortaya konulabilir (Kapanadze, 2019). Kavram bilgisi yalnızca kavramın adını veya tanımını 

bilmek değil, aynı zamanda kavramlar arası bağlantı ve ilişkileri de temsil etmektedir (Ekici ve Kurt, 

2014). Evrim kavramıda bireylere tabiatı gözlemleme, tabiat okuryazarlığı, teori-yasa kavramlarının 

ne anlama geldiği, integratif düşünme, eleştiri kültürü ve ahlakı gibi birçok yetkinlik kazandırma adına 

önemli bir kavramdır (Önel ve Daşcı, 2019). 

1.2 Türkiye’de Evrim Eğitimi 

Eğitim, sürekli olarak değişen ve gelişen dünyada bu gelişimleri takip edebilecek, ürettiği ve öğrendiği 

bilgileri kullanabilecek, araştıran, sorgulayan, eleştirel düşünebilen, problem çözebilme ve karar 

verme becerileri edinmiş bireyler yetiştirmeyi amaçlar (TTKB, 2005). Ülkemizde 65 üniversitede fen 

bilgisi öğretmenliği programı bulunmaktadır. Bu program 4 yıl süreli olup mezun olan öğretmenlerin 

bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi 

konusunda bilgi sahibi olmaları beklenir (YÖK, 2010). 25 Ağustos 1924 tarihinde Ankara’da 

Toplanan Türkiye Muallimler Birliği Umumî Kongresinde Yaptığı Konuşmada Mustafa Kemal 

Atatürk, “Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür nesiller ister…” diyerek öğretmenlerden asıl 

beklentisini özetlemiştir (Işık, 2020). Evrim öğretiminin önemli paydaşlarından olan fen bilgisi 

öğretmenlerinden de bu yetkinliklere sahip olması beklenir çünkü ilköğretim çağındaki çocukları 

biyoloji ve dolayısıyla evrimle tanıştıracak olan fen bilgisi öğretmenleridir (Yılmaz ve Apaydın, 

2007). “Hayatın Başlangıcı ve Evrim” ünitesi kapsamında biyoloji öğretim programında yapılan 

değişim ve gelişimler göz önüne alınarak değerlendirildiğinde; Öztürkler Somel (2007)’in aktardığına 

göre; “Türk Tarihinin Ana Hatları” isimli kitap birtakım değişiklikler ile birlikte ortaöğretim 

kademesinde ders kitabı olarak okutulmuş ve bu kitabın içeriğinin genel konusu canlılığın ortaya 

çıkışı, dünyanın oluşumu ve insanlığın kökeninden oluşmaktadır. Kitabın adı evrim olmasa da 

Cumhuriyet tarihinin evrim konusundaki ilk örneği olarak kabul edilmiş fakat 1942 yılında bu kitaptan 

insanlığın kökenini ve canlıların oluşumunu anlatan kısımlar çıkarılmıştır (Önel ve Daşçı, 2019).  
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1980 yılına gelindiğinde ise Milli Eğitim Bakanlığı, evrim teorisinin bilimsel olarak kanıtlanmadığını 

ve öğrencileri inançsızlığa götürdüğünü gerekçe göstererek evrim teorisinin yaratılış görüşü ile birlikte 

verilmesine karar vermiştir (Çetinkaya, 2006). ‘Hayatın Başlangıcı ile İlgili Görüşler’ ünitesi 1990’lı 

yıllarda fen alanı öğrencilerinin dönemin son dersi olacak şekilde biyoloji kitaplarında yer verilmiş ve 

üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerin devamsızlık kullandığı dönemde işlevsiz olacak şekilde yer 

verilmiştir (Önel ve Daşcı, 2019). Biyoloji ders kitaplarında evrim öğretimine 1998 yılında tekrar yer 

verilmiş ve 2000-2003 yıllarında da iyileştirmeye gidilmiştir (Bakanay ve Durmuş, 2013). 2013 

yılında yürürlüğe giren 12. sınıf biyoloji programında ‘Hayatın Başlangıcı ve Evrim’ ünitesi içerisinde 

yaşamın ilk ortaya çıkışı ve evrim ile ilgili kavramların öğretilmesi amaçlanmış ve ‘Hayatın 

Başlangıcı’ kısmına 3, ‘Evrime’ ise 6 ders saati ayrılmıştır (Önel ve Daşcı, 2019). En son 2018’de 

düzenlenen biyoloji programında ‘Hayatın Başlangıcı ve Evrim’ ünitesinin içeriği ‘Canlılar ve Çevre’ 

içerisine aktarılmış, yaşamın başlangıcı ve evrim teorisine ait tanımlamalar tamamen kaldırılmıştır 

(Bakanay ve Durmuş, 2013). Fen bilgisi öğretmenliği programında bulunan evrim dersini de, YÖK 

2018 yılında kaldırmış ve biyoloji dersinin içine bir ünite olarak koymuştur (Arduç, Taşkın ve Mutlu, 

2020). 

 

2.YÖNTEM 

Çalışma, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 

Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı’nın 2. sınıfında öğrenim 

gören toplam 27 öğretmen adayının katılımıyla tarama modelinde yürütülmüştür. Bu araştırmada fen 

bilgisi öğretmen adaylarının evrim kavramı ile ilgili bilişsel yapılarını tespit etmek amacıyla KİT 

(Kelime İlişkilendirme Testi) veri toplama aracı olarak kullanılmıştır.  

Kelime ilişkilendirme testi, bireylerin kavramlar arası ilişki kurup kuramadıklarını açıklamak için 

kullanılan bir tekniktir. Bu test kapsamında bir yada birkaç anahtar kavram verilir ve kısa bir süre 

içerisinde bireylerin anahtar kavram ile ilgili ilişki kurdukları kelimeleri yazması istenir (Atasoy, 

2004). Bu çalışmada, fen bilgisi öğretmen adaylarına anahtar kavram olarak “evrim” verilmiştir ve 

öğretmen adaylarının evrim ile ilgili akıllarına gelen ilk beş kelimeyi yirmi saniye içinde yazmaları 

istenmiştir. Safya düzeneği ise aşağıdaki gibidir; 

Evrim:………………………………… 

Evrim:………………………………… 

Evrim:………………………………… 

Evrim:………………………………… 

Evrim:………………………………… 

Anahtar kavramın beş kez tekrar etmesinin sebebi ise öğretmen adaylarının anahtar kavram olan 

“evrim”den uzaklaşmamalarını sağlamaktır. Adaylar bir kelime yazdıktan sonra tekrar anahtar 

kavrama dönmezlerse, anahtar kavram yerine önceki yazdıkları kavramlarla ilişkili kelimeleri yazmak 

zorunda kalacaklardır. Bu durum ise testin amacına ters düşeceğinden beş kez tekrar edilerek bu 

durum engellenmeye çalışılmıştır.  

Analiz sonucunda çıkan veriler betimsel olarak verilmiştir. Öğretmen adaylarından toplam 135 yanıt 

elde edilmiştir. Toplanan veriler içerisinde en çok tekrar eden üç kelime tespit edilmiş ve katılımcıların 

bu kelimeleri kaçıncı sırada yazdıkları analiz edilmiştir. Bazı kelimeler birbiri ile ilişkili olduğu için 

aynı kategoride toplanmıştır ve bütün analizler tablo halinde sunulmuştur. 

 

 

 

3.BULGULAR 
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Fen bilgisi öğretmen adaylarının KİT (Kelime ilişkilendirme testi) sonuçlarına bakıldığında, öğretmen 

adayları en çok değişim kelimesini tekrar etmişlerdir. Değişim kategorisi altında ise “değişiklik ve 

farklılaşma” kelimeleri üzerinde durmuşlardır. Daha sonra en çok tekrar ikinci kelime ise körelmiş 

organ ifadesidir. Körelmiş organ kategorisi altında ise “bağırsak kısalması, kuyruk kemiği, yirmilik 

diş, az-çok kullanma, körelme, kuyruk ve apandisit” kelimeleri üzerinde durmuşlardır. Son olarak en 

çok tekrar eden üçüncü kelime ise maymun olmuştur. Aşağıda verilen tabloda en çok tekrar eden üç 

kelime ve öğretmen adaylarının hangi kelimeyi kaçıncı sırada yazdığı betimsel olarak verilmiştir. 

 

Tablo 1 

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Evrim Kavramına Yönelik KİT Sonuçlarına Göre En Çok Tekrar 

Eden Üç Kelimenin Analizi 

ÖĞRENCİ DEĞİŞİM KÖRELMİŞ 

ORGAN 

MAYMUN 

Ö1 - 3. 1. 

Ö2 5. - - 

Ö3 1. - - 

Ö4 4. - 2. 

Ö5 2. 3. 1. 

Ö6 2. - 1. 

Ö7 1. 3. 2. 

Ö8 1 4. - 

Ö9 - 3. - 

Ö10 1. - - 

Ö11 - 2. 1. 

Ö12 5. - 4. 

Ö13 2. - - 

Ö14 1. 2. - 

Ö15 2. - 5. 

Ö16 - 2. - 

Ö17 1. 5. - 

Ö18 3. - - 

Ö19 1. - - 

Ö20 - - - 

Ö21 1. 2. - 

Ö22 - - 1. 

Ö23 1. - 4. 

Ö24 2. - - 

Ö25 4. - - 

Ö26 4. - - 

Ö27 - 4. 5. 

Analiz sonuçlarına bakıldığında, “Değişim” kelimesini 9 kişi 1. sırada kullanmıştır. “Körelmiş organ” 

kelimesini hiç kimse 1. sırada kullanmamıştır. “Maymun” kelimesini ise 5 kişi 1. sırada kullanmıştır. 

Aşağıdaki tablolarda birbiri ile ilişkili olan kelimelerin ve kaç kişi tarafından yazıldığı betimsel olarak 

veilmiştir. 
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Tablo 2 

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Evrim Kavramına Yönelik KİT Sonuçlarına Göre “Körelmiş 

Organ” Teması Altında Kullandıkları Kelimeler 

Körelmiş Organ 1 kişi 

Bağırsak Kısalması 1 kişi 

Kuyruk Kemiği 1 kişi 

Yirmilik Diş 1 kişi 

Az-çok Kullanma 1 kişi 

Körelme 4 kişi 

Kuyruk 3 kişi 

Apandisit 2 kişi 

 

Tablo 3 

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Evrim Kavramına Yönelik KİT Sonuçlarına Göre “Değişim” 

Teması Altında Kullandıkları Kelimeler 

Değişim 19 kişi 

Değişiklik 1 kişi 

Farklılaşma 3 kişi 

 

4.SONUÇ VE ÖNERİLER 

Fen bilgisi öğretmen adaylarının KİT analiz sonuçları incelendiğinde ve evrim konusunun 

müfredattaki süreçleri göz önüne alındığında bu bilişsel yatkınlığın kaynağı lisede aldıkları biyoloji 

dersi değildir. Fen bilgisi öğretmen adaylarının evrim kavramına yönelik bilişsel algıları üniversitede 

aldıkları biyoloji dersi sayesinde oluşmuştur diyebiliriz. Çünkü üniversitede aldıkları biyoloji dersleri 

evrimsel süreçlerle entegre edilerek anlatılmaktadır.  

Buradan yola çıkarak biyoloji dersleri evrimsel süreçler ile birlikte anlatılmalıdır. Evrim konuları ile 

ilgili kavram ve yeterlilikler her eğitim düzeyinde çağdaş ülkelerdeki seviyeye taşınmalıdır. Evrim 

teorisinin anlaşılması için evrim dersinin müfredatta yer alması şart değildir. Evrim konularının 

biyoloji dersine entegre edilmiş bir şekilde anlatılması hem evrim teorisinin hem de biyoloji dersinin 

daha doğru ve net bir şekilde anlaşılmasını sağlayacaktır. Evrim konularının müfredattaki varlığı ve 

ağırlığı Türkiye siyasi konjonktürünün bir yansıması gibidir. Bilimin siyasetten arındırılması ve 

dönemsel yaklaşımlarla müfredatın belirlenmemesi gereklidir. 
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ÖZET 

İnteraktif defter olarak da bilinen etkileşimli defterler, öğrencilere organizasyon becerileri, iletişim 

becerileri konusunda yardımcı olan ve onlara öğrenmeleri için sorumluluk veren bir araçtır. Etkileşimli 

defterlerin test puanlarını artırdığı kanıtlanmıştır (Wilkins, 2003). Özellikle yazma yeterliliği, 

akademik etki ve okuma yeterliliğinde artış görülmüştür (Wilson, 2015). Önceki araştırmalar, 

Etkileşimli defterlerin faydalarını gösterse de, ortaokul öğretmenlerinin büyük bir yüzdesi hala 

geleneksel not alma uygulamasını kullanır (Boyle, T, 2011). Etkileşimli defterler, öğrencilere 

organizasyon becerileri, iletişim becerileri konusunda yardımcı olur ve onlara öğrenmeleri için 

sorumluluk verir. Öğrenciler daha önce öğrenilenlerle bağlantı kurar, becerilerini geliştirir, 

düşüncelerini gözden geçirir ve anlayışlarını derinleştirir. Düşündüklerini kâğıda döker, anlamlandırır, 

uygular ve başkalarıyla paylaşırlar (Johnson, 2013). Çeşitli çalışmalar etkileşimli defterlerin faydalı 

olduğunu kanıtlamıştır (Wilson, 2015).  

Anahtar Kelimeler: Öğretmenlik Mesleği, etkileşimli defter, not alma. 

 

ABSTRACT 

Interactive notebooks, also known as interactive notebooks, are a tool that helps students with 

organizational skills, communication skills and gives them responsibility for their learning. It has been 

proven that interactive notebooks increase test scores (Wilkins, 2003). In particular, there has been an 

increase in writing proficiency, academic impact and reading proficiency (Wilson, 2015). Although 

previous research has shown the benefits of Interactive notebooks, a large percentage of secondary 

school teachers still use traditional note-taking (Boyle, T, 2011). Interactive notebooks help students 

with organizational skills, communication skills and give them responsibility for their learning. 

Students connect with what has been learned, develop their skills, review their thinking and deepen 

their understanding. They write down what they think, make sense of it, apply it and share it with 

others (Johnson, 2013). Various studies have proven that interactive notebooks are useful (Wilson, 

2015). 

Keywords: Teaching Profession, interactive notebook, note taking. 

 

GİRİŞ 

Konuları ezberlemenin kalıcı öğrenmeyi gerçekleştirmediği düşünülmektedir. Aynı zamanda 

günümüzde öğrenme etkinliklerinin iki ana unsuru olan öğretmen ve öğrencilerin rolleri de değişmiştir 

(Tavacı ve Sarıçam, 2021). 

Yeni eğitim yaklaşımlarında öğrencilere, duruma uyum sağlayabilen öğrenici rolü verilmiştir. Bu 

düzenlemelerde yapılandırmacı eğitim yaklaşımı temel alınmıştır (Yaşar, 2005). Araştırmalar 

gösteriyor ki öğrenciler ilkokuldan ortaokula geçtiğinde motivasyonu düşmektedir. Literatür, ortaokul 
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öğrencilerinin doğuştan öğrenmeye motive olduğunu, öğretmen merkezli bir yaklaşımla sınıflarda 

öğrencilerin dersleri dinlemede can sıkıntısı yaşadıklarını göstermektedir. Öğretme, öğrenme ve 

değerlendirme yaklaşımıyla öğrenciler derslere daha ilgili olurlar. Öğrenciler, ergenlik dönemindeki 

gelişimleri sırasında öğrenirken özerkliğe ve ilişkili olmaya ihtiyaç duyarlar. (Yu, Wu ve Huang, 

2018).  

Bu çalışmada hem öğrenci motivasyonunu arttıran hem de yapılandırıcı eğitim yaklaşımını 

destekleyen etkileşimli defterler konusuna değinilmiştir. 

 

Etkileşimli Defter Tanımları: 

İnteraktif defter olarak da bilinen etkileşimli defter, öğrencilere organizasyon becerileri, iletişim 

becerileri konusunda yardımcı olan ve onlara öğrenmeleri için sorumluluk veren bir araçtır, genellikle 

spiral ciltli defter veya kompozisyon defteri şeklinde kullanılır. Öğrenciler etkileşimli defterleri; tek 

bir defterde grafik çizerek, kaydederek, çizerek, yazarak, yanıt vererek ve gözlemleyerek materyalle 

etkileşime geçmek için kullanırlar (Williams, DiBella, Bruner ve Baker, 2016). 

Etkileşimli defterler, 1975 yılında Lee Swenson tarafından geliştirilmiştir. Lee Swenson ve California 

Sam Mateo Aragon Lisesi'ndeki meslektaşları, etkileşimli defterleri tarih derslerinde kullanarak, bu 

yöntemin öğretimi iyileştirdiğini keşfetmişlerdir. 1995 yılına gelindiğinde, etkileşimli defterler 

Teachers' Curriculum Institute tarafından düzenlenen mesleki gelişim atölyeleri sayesinde ulusal 

düzeyde ilgi görmeye başlamıştır. 

Etkileşimli defterlerinin amacı, öğrencilerin kavramsal anlayışlarını geliştirmektir. İnteraktif not 

defterleri araştırmaları anlamlandırmaya odaklandıkları için öğrencilerin bilgilerini değiştirerek, 

üzerinde düşünerek ve organize ederek kavramsal anlayışlarını derinleştirirler (Butler ve Nesbit, 

2008). İnteraktif not defterleri öğrencilerin sadece notları ve tanımları kopyalayabilecekleri bir yer 

değildir. Bunun yerine, öğrencilerin kişisel ve anlamlı bir şekilde etkileşime girebilecekleri, 

öğrenmeye katılabilecekleri ve bilgileri kaydedebilecekleri yerlerdir (Goodman, 2014). 

 

Etkileşimli Defterlerin Tasarımı: 

İnteraktif not defterleri bir ünite boyunca öğrenci tarafından oluşturulan notlar olarak kullanılmak 

üzere bir araya derlenmiş bir grafik düzenleyici koleksiyonudur. Öğretmenin öğretim yöntemine bağlı 

olarak, interaktif not defterleri her bölüm için, her ünite için veya tüm yıl için bir bütün olarak 

yapılabilir. Bu karar kesinlikle öğretmenin sınıfındaki ihtiyaçlarına bağlıdır. Etkileşimli defterler, 

öğrencilerin daha önce öğrendikleri becerilere kolayca ulaşmalarını sağlayan bir içindekiler tablosu 

içermelidir. Etkileşimli defterler tek sayılar sağda ve çift sayılar solda olmak üzere 

numaralandırılmalıdır.  

Aynı şekilde, etkileşimli defterler üç bölümden oluşmalıdır: Birinci bölüm; rehberli çalışma, ikinci 

bölüm; bağımsız çalışma ve son bölüm yansıtma olarak adlandırılır (Waldman ve Crippen, 2009). 

Farklı türde grafik tasarımları içerdikleri için katlanabilir ve bu sayede öğrencileri öğretim sürecine 

aktif olarak dahil ederler (Marzano, Pickering ve Pollock, 2001). Etkileşimli defterler genellikle 

defterin sol tarafında öğretmen girişi ve sağ tarafında öğrenci çıktısı olacak şekilde kurulur. 

Geleneksel bir not alma yöntemine karşı etkileşimli defterlerin farkı, öğrencinin kendini yansıtmasıdır. 

Yansıtma, öğrencilere öğrenilen bilgileri anlamalarındaki zayıflıklarını belirleme fırsatı tanır. Aynı 

zamanda öğrencilerin işlerinde bir gurur ve sahiplik duygusuna sahip olmalarını sağlayarak onlara 

güven ve güçlenme duygusu kazandırır. 

Öğretmen tarafından hazırlanan etkileşimli defterin; sağ tarafına işlenecek konuların bilgileri 

yazdırılırken sol taraf ise öğrencilerin kendi notlarını alacağı alandır. Sol taraftaki alanı öğrenci kendi 

sözleri, çizimleri gibi etkinlikler için kullanır. Bu alan öğrencilere konular arasında bağlantı kurarak 

konu ile ilgili bilgileri anlamlandırmada ve öğrenilenlerin ne anlama geldiğine dair yardımcı olur ( 

Caine, 2005). 
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Etkileşimli defterlerin tasarımı beynin yapısına benzer. Beynin serebral kısmı sağ ve sol yarım küre 

olarak ikiye ayrılır. "Yarım küreler, görsel bilgiyi işleyen oksipital lob, işitsel bilgiyi işleyen temporal 

lob ve bir miktar hafıza ile parietal lob işleme hissi ve dokunuşu olarak ikiye ayrılır. Ön lob, karar 

verme, planlama ve problem çözme konusunda uzmanlaşmıştır” (Stickel, 2005). 

 

Etkileşimli Defter Kullanma Nedenleri:  

Günümüzün eğitim başarısı ve öğrenimi, geçmiş zamanlarda olduğu gibi artık ezberlemeye 

dayanmadığından günümüz toplumunda başarılı, yaşam boyu öğrenen bir öğrenci olmak için 

öğrencilerin öz denetimli hale gelmeleri gerekmektedir (DiFrancesca ve diğerleri, 2016). Öz 

düzenleme, öğrencilerin öğrenmelerini izlemek ve kontrol altına almak için gerekli becerilerin yanı 

sıra biliş, motivasyon ve davranışlarını geliştirmeleri gereken aktif bir süreç olarak tanımlanmaktadır 

(Pakdaman vd., 2013). 

Ülke çapındaki okul sistemlerinin amacı, kendi okullarındaki öğrenci başarı düzeyini ve dolayısıyla 

okulun akademik başarısını artırmaktır. Bu amaca ulaşmak için öğrenci başarı oranını artıran bazı 

faktörlerin göz önünde bulundurulması gerekir. Etkili not alma becerisi bu faktörlerin 

başlıcalarındandır. 1920'lerde yapılan araştırmalar, ders sırasında not alan öğrencilerin bilgileri 

hatırlamanın yanı sıra test puanları ve genel notları konusunda daha başarılı olduklarını göstermiştir 

(Cornelius & Owen-DeSchryver, 2008). 

Cornelius ve Owen-DeSchryver (2008) tarafından not alma sürecinde öğrencilerin bilgileri 

kişiselleştirip yeniden düzenleyebildikleri ve böylece kendilerine ait hale getirebildikleri de 

belirtilmiştir. Bu kişiselleştirme ve yeniden düzenlemenin gerçekleşebilmesi için notların öğrenciler 

tarafından alınması ve öğretmen tarafından tam olarak sağlanmaması gerekmektedir (Pakdaman, 

Niusha & Boreiri, 2013). 

Araştırmalar, başarılı öğrencilerin çalışmalarını düzenleyebilen ve öğrenme süreçleri üzerinde 

derinlemesine düşünebilen kişiler olduğunu ve bunun sonucunda daha yüksek bir başarı düzeyine 

ulaşabildiklerini göstermektedir (DiFrancesca, Nietfeld & Cao, 2016). 

Öğrencilerin akademik olarak başarılı olması için not alma becerilerin geliştirilmesi çok önemlidir. 

Çoğu zaman öğrencilerin not almakta zorlanmasının nedeni, sunulan bilgilerin önemli ayrıntılarını 

anlayamadıkları için çok fazla yazmaya çalışmalarıdır (Rozalski, 2008). 

Not alma stratejilerini kullanan öğrenciler, yeni bilgilerle daha güçlü bağlantılar kurabilir ve materyali 

daha da derinden anlamalarına yol açabilecek daha uygun sorular formüle edebilirler (Soric & 

Palekcic, 2009). Öğrendikleri bilgileri organize eden öğrenciler ayrıca notlarını ve çalışmak için 

ihtiyaç duydukları bilgileri daha hızlı bulabilirler, böylece bir sınavdan veya herhangi bir 

değerlendirmeden önce bilgileri tasnif etmek ve hissetmeye başlamak yerine materyali gözden 

geçirmek için daha fazla zamana sahip olurlar. (Soric & Palekcic, 2009). 

Öğrencilerin not aldıktan sonra bile, kaydettikleri kavramlarla etkileşimde bulunmaz veya bunlarla 

ilgilenmezlerse değerlendirmelerde o kadar başarılı olamayacakları teorisini destekleyen çalışmalar 

yapılmıştır (Rozalski, 2008). Rheingold, LeClair ve Seaman (2013) içerikle etkileşimin anlamlı bir 

şekilde yapılması gerektiğini, hatta sınıfın ve sınıf içinde oluşturulan ortamın bu etkileşime izin 

verecek şekilde düzenlenmesi gerektiğini belirtmişlerdir. 

Öğrenciler ders kavramlarıyla etkileşime girdikçe, akranları ve öğretmen arasında mevcut konuyla 

ilgili kavramlarını genişletmeye yardımcı olabilecek tartışmalar ortaya çıkabilir. Bunun nedeni çoğu 

zaman öğrencilerin aynı konu hakkında farklı görüşlere sahip olmaları ve farklı sonuçlar 

çıkarmalarıdır  (Waldman & Crippen, 2009). 

Çalışmalar, kendi notlarını alıp gözden geçiren öğrencilerin, hiç not almayan veya aldıkları notları 

gözden geçirmeyen öğrencilere göre daha iyi performans gösterdiğini ortaya koymuştur (Rozalski, 

2008).  

Pakdaman, vd. (2013), sınıfta öğretmenlerinden tam olarak tamamlanmış notlar alan öğrencilerin 

genellikle başarısız olduğunu öne sürmektedir. 
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Etkileşimli defterler, öğretmene öğrencinin anlayışı hakkında fikir verir ve öğrencinin düşünmesini 

ortaya çıkarır (Hargrove & Nesbit, 2003). Bu, öğretmenlerin bir öğrencinin anlayışını yeniden 

yönlendirmesine veya kavram yanılgılarını gidermesine olanak tanır (Williams, DiBella, Bruner ve 

Baker, 2016). 

Etkileşimli defterler, öğrencilerin ilerlemesini değerlendirerek resmi olmayan bir gözlem aracı olarak 

da hizmet edebilir. Öğretmenler sürekli olarak veri toplayabilir ve talimatı uyarlayabilir (Rheingold, 

LeClair ve Seaman, 2013). 

 

Etkileşimli Defter Kullanımının Avantajları  

Marzano, etkileşimli defterlerden akademik not defterleri olarak söz eder. Etkileşimli defterler 

“Öğretmen tarafından yönetilir, ancak öğrenci tarafından oluşturulur. Öğrencilerin topladıkları fikirleri 

ve bilgileri koymaları için tutarlı bir yer, kolayca geri kazanılabilen öğrenim için bir 'depo' oluşturma 

ve hem öğretmenin hem de öğrencinin öğrenmeyi izlemesi için bir araçtır” (Rheingold, LeClair, & 

Seaman, 2013) ) 

Etkileşimli defterler, açıklayıcı yazmanın çeşitli biçimlerini (prosedürel yazma, anlatı yazma, 

tanımlayıcı yazma, etiketleme ve diğer stiller) kullanarak okuryazarlık becerilerini geliştirir (Gilbert & 

Kotelman,2005). 

Etkileşimli defterler, aynı anda standartlar, farklılaşma, okuryazarlık geliştirme ve organizasyon 

konularını ele alır (Chesbro, 2006). 

Öğrenciler kendilerine sunulan bilgileri aldıklarında, neler öğrendiklerini anlatan çizim, yazılı özet, 

grafik vb. birbirlerine bilgi aktarır. Eski bilgileri yeni bilgilerle ilişkilendirmek öğrencinin derse 

ilgisinin artmasına yardımcı olur( Sousa, 2001). 

Drew (2018) etkileşimli defter üzerine yapılan çalışmasında etkileşimli defter uygulamasının sayısız 

yararlarından bahsederken sınav sonuçlarındaki ilerlemenin, öğrencilerde gözlenen ilerlemenin sadece 

bir yönü olmasının altını çizmektedir. Çünkü sınav sonuçlarındaki ilerleme öğrenmenin sosyolojik 

yönün nasıl değiştirdiğini ispatlamamaktadır. Etkileşimli defter uygulaması öğrencilerin kendilerini bir 

öğrenen olarak kabul etmelerinde etkili olabilecektir. Bu etki öğrencilerin tüm eğitim yolculuklarına 

bakışlarını değiştirebilir (Drew, 2018). 

Öğrencilerin kalem ve deftere anladıklarını not almaları, şekillerle bunları ifade etmeleri, gerektiğinde 

çağırmaları ve istendiğinde aktaracak şekilde öğrenebilmelerine olanak veren etkileşimli defterler tüm 

avantajlarının ötesinde dijital bağımlılıkla mücadele açısından devrim niteliğindedir. 

 

Etkileşimli Defterlerinin Muhtemel Dezavantajları: 

Birçok öğretmen etkileşimli defterini tamamlamak için harcanan ders süresiyle ilgili endişelerini dile 

getirir. Öğretmenin bağlılığına, hazırlığına ve organizasyonuna bağlı olarak, etkileşimli defter doğru 

kullanılmadığında zaman alabilir (Schildwaster, 2018). 

Güçlü organizasyon becerileri olmayan öğrenciler, interaktif not defterlerini zorlayıcı bulmaktadır 

(Wist, 2006).  

 

SONUÇ 

Etkileşimli defter, öğrencilere organizasyon becerileri, iletişim becerileri konusunda yardımcı olur ve 

onlara öğrenmeleri için sorumluluk verir. Öğrenciler daha önce öğrenilenlerle bağlantı kurar, 

becerilerini geliştirir, düşüncelerini gözden geçirir ve anlayışlarını derinleştirir. Düşündüklerini kâğıda 

döker, anlamlandırır, uygular ve başkalarıyla paylaşırlar (Johnson, 2013). Çeşitli çalışmalar etkileşimli 

defterlerin faydalı olduğunu kanıtlamıştır (Wilson, 2015). Öğrencilerin öğretim süreçlerinde 

öğrenimlerini gerçekleştirmede en çok kullandıkları ders materyali olan ders defterleri; onların 

ilgilerini çekecek, onları ders çalışmaya motive edecek ve görselliğin ön plana çıktığı günümüzde 



6th INTERNATIONAL EDUCATION AND INNOVATIVE SCIENCES CONGRESS 

(November 24-25, 2022 / Burdur Mehmet Akif Ersoy University 

1930 
 

görsel zekâya da hitap edecek günlük hayattan gerçek fotoğraf, resim ve etkinliklerle zenginleştirilmiş 

şekilde düzenlenmeli ve bu defterler çağın gereklerine göre sürekli yenilenerek güncellenmelidir. 

Etkileşimli defterlerin de bu ihtiyaçları karşılayacak çok önemli bir materyal olduğu görülmektedir.  

Etkileşimli Defterin öğrencilere sunduğu en önemli avantajlardan biri de ders tekrarı yapacağı zaman 

onu çalışmaya teşvik edecek elinde düzenli bir materyalinin olmasını sağlamasıdır.  Öğrencilerin 

okulda daha başarılı olmalarına yönelik yüksek talebin olduğu ve standartlaştırılmış ve sınıf testlerinin 

yükselişte göründüğü bir çağda, etkileşimli not defterleri çok faydalı bir araç olabilir. Öğrencilerin 

kendilerine sunulan tüm bilgileri kaydetmelerine ve düzenlemelerine ve daha iyi anlamak için bu 

bilgilerle verimli bir şekilde etkileşim kurmalarına yardımcı olurlar. 
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ÖZET 

TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri kapsamında desteklenen bu 

araştırmada, erken çocukluk eğitiminde prososyal gelişim için oyun temelli etkinliklerinin 

tasarlanması ve okulöncesi eğitim öğretmenleri için özgün bir rehber kitap olarak dizayn edilmesi 

amaçlanmıştır. Erken çocuklukta prososyal gelişim sağlanması, yaşam boyu sosyal uyumun 

gerçekleşmesinde kritik bir role sahiptir. Bu dönemde prososyal davranışların sosyalleşme sürecinin 

bir parçası olduğu fakat bundan daha ileri bir beceri olduğu vurgulanmaktadır. Bu bağlamda 

öğretmenler için sınıflarında uygulayabilecekleri ve dijital platform gerektirmeyen oyunlaştırma ile 

farklı gelişim alanlarına uyarlanabilecek prosoyal davranışların geliştirilmesine yönelik, rehber 

niteliğinde etkinlik örnekleri içeren bir kitabın oluşturulmasının önemli bir eksikliği gidereceği 

düşünülmüştür. Çalışmada, tasarım temelli araştırma yöntemi benimsenmiş, ön araştırma, geliştirme 

ve değerlendirme basamakları izlenerek yapılandırılmıştır. Ön araştırma aşamasında; alanyazın 

taraması yapılmış, amaçlı örnekleme yoluyla seçilen İzmir ilindeki okul öncesi eğitim kurumlarında 

görev yapan 30 öğretmenle, 10 kişilik gruplar halinde üç odak grup görüşmesi yapılmıştır. Geliştirme 

aşamasında; ön araştırma aşamasındaki verilerden de yararlanılarak oyunlaştırma ilkelerine uygun 

biçimde prososyal davranışları geliştirmeye yönelik farklı gelişim alanlarında etkinlikler 

tasarlanmıştır. Değerlendirme aşamasında; tasarlanan etkinlikler, İzmir ilindeki üç devlet 

üniversitesinde okul öncesi eğitim bölümlerinde görevli 6 erken çocukluk eğitimi uzmanının görüşüne 

sunulmuştur. Uzman görüşleri doğrultusunda etkinliklerde bazı düzenlemeler yapılmıştır. Sonuç 

olarak, erken çocukluk döneminde çeşitli gelişim alanlarında prososyal davranışları desteklemeye 

yönelik olarak geliştirilen etkinlikler bir kitapçıkta toplanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Prososyal Davranışlar, Erken Çocukluk Eğitimi, Tasarım Temelli Araştırma 
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ABSTRACT 

In this study, which was supported by The Scientific and Technological Research Council of Turkiye 

2209-A University Students Research Projects, it was aimed to design game-based activities for 

prosocial development in early childhood education and to design it as an original guidebook for 

preschool teachers. Providing prosocial development in early childhood has a critical role in realizing 

lifelong social adaptation. In this period, it is emphasized that prosocial behaviors are a part of the 

socialization process, but it is a more advanced skill. In this context, it was thought that designing a 

book including examples of guiding activities for teachers to develop prosocial behaviors that they can 

apply in their classrooms.  In the study, it was structured in accordance with the design-based research 

method, following the steps of preliminary research, development and evaluation. In the preliminary 

research phase; A literature review was conducted, and three focus group interviews were conducted 

in groups of 10 with 30 teachers working in pre-school education institutions in Izmir, selected 

through purposive sampling. In the development phase; By making use of the data at the preliminary 

research stage, activities to develop game-based and prosocial behaviors were designed. In the 

evaluation phase; the designed activities were presented to the opinion of 6 early childhood education 

experts working in the preschool education departments of three state universities in Izmir. Some 

arrangements were made in the activities in line with the expert opinions. As a result, activities 

developed to support prosocial behaviors in various developmental areas in early childhood were 

collected in a booklet.  

Keywords: Prosocial Behaviors, Early Childhood Education, Design Based Research 

 

GİRİŞ 

Prososyal davranışlar; başkalarına fayda sağlayan, diğer bireylerle uyumlu ilişkileri teşvik eden 

gönüllü davranışlardır (Carlo ve Randall, 2001).  Toplum yanlısı davranışlar olarak da anılan 

prososyal davranışlar, herhangi bir baskı, zorlama veya dışsal ödül beklentisi olmaksızın başkalarının 

iyiliğini gözetme, onların iyi oluşlarına gönüllü olarak katkı sağlama, empati, özgecilik gibi eylemleri 

kapsamaktadır (Eisenberg, Fabes ve Spinard, 2006; William ve Berthelsen, 2017). Prososyal 

davranışlarla ilgili beceriler; genel olarak empati, işbirliği, sorumluluk, paylaşma, yardım/teselli etme, 

olumlu iletişim kurup sürdürme ve özgecilik olarak sıralanmaktadır (Baumsteiger, 2019; Karaman ve 

Dinçer, 2020; Somer, 2015). Brownel, Syetlova ve Nichols (2009), çocukların 18 aylıktan itibaren 

diğerlerine yardım etme, paylaşma ve üzgün olan kişileri teselli etme gibi, prososyal davranışlar içinde 

sayılabilecek davranışlar gösterebildiğini belirtmektedir. Bu davranışların erken çocuklukta 

desteklenmesi, onların bu yöndeki özdüzenleme becerilerini geliştirmektedir. Böylelikle toplumla 

uyum içinde yaşayan ve toplumun faydasına davranan sağlıklı bireylerin yetişmesinde önemli bir adım 

atılmış olmaktadır (William ve Berthelsen, 2017). Erken çocuklukta prososyal gelişimin 

sağlanmasının, yaşam boyu sosyal uyumun gerçekleşmesinde kritik bir role sahip olduğu söylenebilir 

(Eisenberg, Fabes ve Spinrad, 2006).  Öte yandan Van Hoorn ve arkadaşları (2014) da, prososyal 

davranışların akran gruplarında sosyalleşme sürecinde şekillendiğine dikkat çekmektedir. Erken 

çocukluk eğitiminde çocukların akranlarıyla birlikte sosyalleşme süreçleri, oyun oynama ve 

oyunlaştırma ile gerçekleşmektedir. Bu dönemde diğerlerine bilinçli bir şekilde yardım etme, en erken 

gelişen prososyal beceri olarak kabul edilmektedir (Warneken ve Tomasello, 2007). 24. Aydan 

itibaren paylaşma davranışlarının da arttığı gözlemlense de bunun yardım etme davranışından daha az 

sıklıkta olduğu ifade edilmektedir. Prososyal beceriler olarak yardımlaşma ve paylaşmanın gelişmesi 

için çocukların oyun içinde sosyal deneyimler yaşaması önerilmektedir (Knafo ve Plomin, 2006). 

Hyson ve Taylor (2011), bir çocuğun “yardım et, teşekkür et, lütfen de, özür dile” gibi 

yönlendirmelerle sergilediği davranışların incelik veya kibarlık olarak değerlendirilebileceğini ancak 

prososyal davranış olarak kabul edilemeyeceğini ifade etmektedir. Nitekim MEB (2013) tarafından da, 

erken çocukluk döneminde prososyal davranışların sosyalleşme sürecinin bir parçası olduğu fakat 

bundan daha ileri bir beceri olduğu vurgulanmaktadır.  

Okul öncesi eğitim döneminde, yaratıcı bir ortamda günün büyük bir kısmını öğrencilerle geçiren 

öğretmenin prososyal davranışların geliştirilmesindeki etkisi büyüktür. Öğretmen, öğrencileriyle iyi 

ilişkiler kurmasının yanında, çocukların prososyal becerilerini geliştirmede önemli bir rol model 
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olduğunun farkında olup eğitim süresince bu davranışları geliştirici uygulamalar yapmalıdır (Robinson 

ve Curry, 2006). Çocukların empati, özgecilik gibi prososyal davranışlarının, kalıtsal etkilerden çok 

sosyal ortamla şekillendiği ifade edilmektedir (Hyson ve Taylor; 2011). Jenning ve Greenberg (2009) 

tarafından yapılan çalışmada, öğretmenler bilinçli etkinlikler yaptığında ve sınıfta topluluk olma 

duygusunu oluşturduğunda, öğrencilerin duygularını düzenleme, çatışmaları çözme, empati, özgecilik, 

işbirliği, yardım etme gibi prososyal davranışlarının bir yıl içinde %31 oranında artış gösterdiği 

belirlenmiştir. Dereli (2019) de, çocukların sosyal kural bilgisini algılama düzeylerinin onların 

prososyal davranışlarını yordadığını bulmuştur. Acar ve Torquati (2012) tarafından yapılan çalışmada 

doğa temalı oyunların erken çocuklukta prososyal davranış geliştirmeyi desteklediği belirlenmiştir.  

Erken çocuklukta prososyal davranış gelişiminde model alma, taklit ve oyun etkili etkilidir (Karaman 

ve Dinçer, 2020). Aksoy (2014) tarafından yapılan deneysel çalışmada, hikâye ve oyun temelli 

etkinliklerin okul öncesi eğitim çocuklarının iletişim, uyum, öz kontrol gibi prososyal davranışlarını 

anlamlı düzeyde arttığı belirtilmektedir. Özer (2016) tarafından anaokulu çocuklarına verilen empati 

eğitim programının, çocukların prososyal davranışlarını anlamlı düzeyde artırdığı belirlenmiştir. Özer 

ve Doğan (2018), okul öncesi dönem çocuklarının öykülerdeki karakterlere yönelik olarak 

geliştirdikleri prososyal davranışları incelemiştir. Çocukların cevapları doğrultusunda en yüksek 

düzeyden en düşüğe doğru empati, aktif yardım, şefkat gösterme, işbirlikli yardım, teselli, tavsiye, 

temenni gibi prososyal davranışlar gösterdikleri belirlenmiştir.  

Erken çocukluk döneminde oyun, çocukların deneyimler yoluyla öğrenmesini sağlayan en önemli 

araçtır (Stagnitti ve arkadaşları, 2016). Ayrıca çocuklar, oyun temelli etkinliklere daha fazla ilgi 

duymakta eğlenerek daha kolay öğrenmektedir (Akbayrak ve Turaşlı, 2017). Alanyazında erken 

çocukluk dönemi eğitimcileri için prososyal davranışların desteklenmesinde dijital olmayan 

oyunlaştırmayı da kapsayan bilgi ve etkinlik örneklerini içeren bir materyal geliştirme çalışmasına 

rastlanmamıştır. Ayrıca Somer (2015) öğretmenler tarafından yaygın biçimde kullanılan 200 okul 

öncesi eğitim kitabının %60’ında prososyal davranış içeriğinin bulunmadığını tespit etmiştir. Bu 

bağlamda öğretmenler için sınıflarında uygulayabilecekleri ve dijital platform gerektirmeyen 

oyunlaştırma ile farklı gelişim alanlarına uyarlanabilecek prosoyal davranışların geliştirilmesine 

yönelik etkinlik örnekleri içeren bir kitabın oluşturulmasının önemli bir eksikliği gidereceği 

düşünülmüştür. Böylelikle okul öncesi eğitim öğretmenlerinin çeşitli derslerinde kullanabilecekleri 

oyun temelli prososyal gelişim etkinlikleri geliştirilerek ve özgün bir rehber kitap tasarımı çalışması 

yapılmıştır. Bu anlamda bu araştırmanın öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlaması 

beklenmektedir.  

 

YÖNTEM 

Bu araştırmada tasarım temelli araştırma yöntemi benimsenmiştir. Tasarım temelli araştırmalar eğitim 

programları ve öğretme öğrenme sürecindeki sorunlara çözüm olarak bir müdahale durumu, program 

veya materyal tasarlanıp geliştirilmesi, yeni teorilerin oluşturulması veya doğrulanması amacıyla 

gerçekleştirilmektedir. Tasarım temelli araştırmalarda, öğretme öğrenme süreçlerini daha iyi hale 

getirmek için açıklama ve önerilerde bulunma söz konusudur (Bakker ve Van Eerde, 2015). Tasarım 

temelli araştırmalar, gerçek dünyada bir müdahalenin tasarlanması yönünden girişimci, değerlendirme 

ve yenilemeyi içermesi bakımından yinelemeli, iyileştirmeye odaklanması bakımından süreç temelli, 

bir tasarımın gerçek bağlamdaki kullanıcılar için uygulanabilirliğini incelemesi bakımından fayda 

odaklıdır (Van Akker, 2013). Bu araştırma da, tasarım temelli araştırma yönteminin doğasına uygun 

olarak, çocukların prososyal davranışlarının oyunlaştırma yoluyla geliştirilmesine yönelik olarak bir 

etkinlik kitabı tasarlanacak olması yönüyle girişimci, kitabın uzman görüşleri doğrultusunda revize 

edilecek olması yönüyle yinelemeli ve kitapta yer alacak etkinliklerin uygulanabilir olması 

bakımından da fayda odaklıdır. Eğitim araştırmalarında 2000’li yıllardan itibaren yenilikçi bir yöntem 

olarak uygulanmaya başlayan tasarım temelli araştırmalar yaygın olarak ön araştırma, geliştirme ve 

değerlendirme basamaklarından oluşmaktadır (Kelly, Lesh ve Baek, 2008; Van Akker ve diğerleri, 

2006). Bu çalışmada izlenen basamaklar Şekil 1’de özetlenmektedir.  
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Şekil 1. Tasarım temelli araştırma basamakları kapsamında uygulamalar  

(Kelly ve diğerleri, 2008; Van Akker ve diğerleri (2006)’nden yararlanılarak oluşturulmuştur). 

 

Şekil 1’de görüldüğü gibi ön araştırma aşamasında alanyazın taraması yapılmış, sekiz sorudan oluşan 

görüşme formu ve etkinliklerin değerlendirilmesine yönelik analitik rubrik hazırlanmıştır. Görüşme 

formu ve rubriğe ilişkin eğitim bilimleri alanında uzman iki akademisyenin görüşü alınmıştır. Odak 

grup görüşmeleri için katılımcı sayısının beş ile on arasında olması önerilmektedir. Verilerin 

doygunluğa ulaşması için üç-beş görüşme önerilmektedir (Onwuegbuzie ve Leech, 2007). Bu 

bağlamda, maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemine uygun olarak İzmir ilinde farklı ilçelerde görev 

yapan ve çeşitli kıdemlere sahip olan 12 öğretmenle 3 farklı tarihte odak grup görüşmeleri online 

olarak gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler kaydedilmiş, araştırmacılar tarafından ayrı ayrı transkript 

edilmiştir. Geliştirme aşamasında, oyun temelli öğrenme ilkeleri göz önünde bulundurularak prosoyal 

davranışları geliştirmeye yönelik farklı gelişim alanlarında etkinlik tasarımları yapılmıştır. Ön 

araştırma aşamasında elde edilen verilere uygun olarak; paylaşma, yardım etme, sorumluluk, olumlu 

iletişim ve empati ana temalarında 18 etkinlik geliştirilmiştir. Değerlendirme aşamasında; İzmir 

ilindeki üç devlet üniversitesinde okul öncesi eğitim bölümlerinde görevli 6 erken çocukluk eğitimi 

uzmanı, etkinlik kitabını rubrik doğrultusunda incelemiştir.  

Araştırmada iç tutarlılığın sağlanması için görüşme kayıtları iki araştırmacı tarafından ayrı ayrı 

incelenmiş, transkript edilmiştir. İnandırıcılık için transkripte ilişkin katılımcı teyidi alınmıştır. Teyit 

edilebilirlik için tüm veriler muhafaza edilmektedir ve aktarılabilirlik için araştırma süreci ayrıntılı 

olarak açıklanmıştır. 

 

SONUÇ 

TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında 

desteklenen bu çalışmada, alan yazın taraması ve odak grup görüşmelerinden yararlanılarak erken 

çocuklukta prososyal davranışları geliştirmeye yönelik 18 etkinlik geliştirilmiş ve bu etkinlikler bir 

kitapçıkta bir araya getirilerek uzman görüşüne sunulmuştur. Kitapçıktaki etkinliklerin uygulanıp 

etkilerinin incelendiği araştırmaların gerçekleştirilmesinin kitapçığın güncellenmesine katkı sağlayıcı 

olacağı düşünülmektedir. Bu araştırmada dijital olmayan bir tasarım yapılmıştır. Etkinliklerin 

uygulanması sürecinde dijital platformlardan alınabilecek desteklere yönelik öneriler geliştirilebilir. 

Bu çalışmada beş ana temaya uygun etkinlikler tasarlanmıştır. Farklı temalarda etkinlik örneklerinin 

çoğaltılmasına yönelik çalışmalar yapılabilir.  
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Abstract 

Education plays an important role in the progress of a country. Education is decided by literacy rate. 

To increase the literacy rate, it is important to have a quality education and should meet the 

international standards so that engineers can be fit worldwide. To meet the international standard 

Pakistan Engineering Council (PEC) introduce the outcome-based education system under the 

Washington Accord UK. By adopting this method in the institution, students will be capable of 

recognizing their degree worldwide.  This study aims to be a brief introduction of conventional and 

outcome-based education system. This study will be helpful for the faculty to deeply understand 

outcome-based education.  

Keywords: Outcome-Based Education, Washington Accord, Pakistan Engineering Council. 

 

1. Introduction 

Conventional education refers to long-standing norms that society has traditionally used in schools. It 

is also referred to as back-to-basics education, conventional education, or customary education. OBE 

is a theory of education that involves every aspect of a system of education on results (outcomes). 

Each student should have succeeded in achieving the objective by the end of the educational 

experience. In other words, OBE can be explained that a student-centered approach to teaching and 

learning called outcomes-based education focuses on what a student should be able to do after 

finishing a course or program. 

It focuses on gauging student performance, or results, at various stages, like at the conclusion of each 

course. 

OBE's primary objective is to connect education with employability.  
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Figure 1 shows the OBE five pillars for good education. 

 

Figure 1: Five important stages of OBE. 

1.2 Importance of OBE System 

OBE gives students the freedom to select their own courses and methods of learning. In addition to 

accommodating a learner's strengths and shortcomings, it also gives them enough time to become 

proficient and fluent in the subject. 

1.3 OBE System Characteristic 

It combines three different kinds of competence: 

I. Practical: ability to make judgments and know how to carry out tasks.  

II. Reflective: learn and adapt via self-reflection; apply knowledge effectively and responsibly.  

III. Fundamental: comprehending what you are doing and why. 

Difference between Conventional and OBE System: 

Table 1: explained the clear differences between the conventional educational system and OBE 

system. 
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Table 1: Difference between conventional and OBE system. 

Sr. 

No 

Conventional System OBE 

1 Conventional education places an undue 

emphasis on the input that teachers 

provide rather than the outcomes that 

pupils acquire. 

OBE places a strong emphasis on a learner-centric, 

self-learning strategy. 

2 The same curriculum is taught to the 

next generation in the traditional 

educational system. Teachers benefit 

from a standardized curriculum because 

they can teach exactly what needs to be 

taught. A standardized curriculum, 

however, could be unappealing to 

learners because not all students learn at 

the same rate. 

In this emphasis on student outcomes, the 

curriculum is created with the skills that students 

will need to succeed in the workplace in mind. 

Here, the curriculum is created and revised annually 

to keep up with the shifting demands of the 

industry. 

3 Teachers are concentrated on finishing 

the assigned syllabus by the conclusion 

of the semester or term. This form of 

instruction assigns a set amount of time 

for learning a specific subject, and all 

students are required to stick to it. 

No specific teaching pedagogy is called for an 

outcome-based education. Instead, teachers are free 

to decide how to help their students learn. To 

convey knowledge, they could opt for a project-

based learning approach, a classroom-based 

approach, or a combination of pedagogies. 

4 All students are required to take a 

standardized test as part of the final 

evaluation. Based on how well they did 

on the test, each student receives a grade 

or score. Depending on the subject being 

tested, a theoretical or practical test may 

be administered. 

The outcome-based learning approach includes 

several different assessment strategies. These tests, 

which are given at various stages during the course, 

allow students to keep track of their abilities, their 

learning, and the degree to which they have met the 

objectives they set for themselves. 

 

1.4 Advantages of OBE system 

➢ Describe a clever technique to raise the standard of instruction and learning. 

➢ Educate students on how to apply what they have learnt in their course or program in the "rest 

of life" setting. 

➢ A framework for coordinating teaching, learning, and assessment techniques. 

➢ Encourage the use of a cooperative, collegial planning process for curricula. 

➢ Aid in ensuring that new and existing programs are approved and accredited. 

➢ Establish a system to ensure quality control and accountability. 

➢ Encourage a self-directed, independent learning style. 

➢ Give students a way to express the knowledge, skills, attitudes, and experiences they have 

gained throughout their curriculum. 

➢ A tool for analyzing, monitoring, and enhancing the curriculum. 

➢ Aid in fostering mobility and continuity among various post-secondary programs and 

institutions. 
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1.5 OBE Advantages to students 

Clarity: Teachers will know what they need to teach throughout the course, and students will 

understand what is expected of them. 

Pliability: OBE is designed to be a learner-centered methodology. Teachers are there to assist pupils 

in understanding the content being taught in a variety of ways. 

Participation: A crucial component of OBE is student participation. To ensure that they fully 

comprehend the topic, students are asked to conduct independent learning. 

Employment Possibilities: The Washington Accord grants students the equivalent of professional 

degrees given by member nations that are approved. 

As a result of this agreement, accredited engineering graduates will be permitted to work in any 

signatory nation (such as the USA, UK, New Zealand, etc.) without having to pass an equivalency test. 

2. Progressive Elaboration 

Planning needs iteration. As any project progresses and get more detailed information about the 

project, then can do more accurate and comprehensive planning of the project.  As project grows and 

do iterations then plan become completer and more comprehensive. This is known as progressive 

elaboration.  

Progressive elaboration is further divided into two categories 

i) Rolling way Plan 

ii) Prototypes 

i) Rolling Way Planning 

In rolling wave planning, which is a type of progressive elaboration, specifics are prepared for work 

that will be completed soon. Only broad strokes of future work are laid out in detail. Progressive 

elaboration is neither thorough nor precise examination. Figure 1 shows the rolling way planning 

adopted in OBE. 

Figure 1: Rolling way planning for OBE. 

 

ii) Prototypes 

A prototype is a physical test version that is unfinished and used to develop, test, and communicate 

ideas and concepts for a process, a service, or a product. The students should think carefully about 

how to incorporate prototypes into the innovation process. 

3. OBE Structure 

OBE frameworks consist of three (03) parts. 

I. Program Educational Outcome (PEOs) 

II. Program Learning Outcome (PLOs) 
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III. Class Learning Outcome (CLOs) 

I) Program Educational Outcome (PEOs) 

The expectations for graduates' performance and accomplishments in their careers, particularly in the 

initial years following graduation, are outlined in the statements below. 

II) Program Learning Outcome (PLOs) 

The more specific assertions specify what graduates should understand and be able to accomplish 

(graduate attributes, or GA). 

III) Class Learning Outcome (CLOs) 

The complicated performances that a student should be able to perform because of their learning 

experiences in a course are described by the course learning outcomes. This is based on the curriculum 

of the course. Curriculum is a standards-based sequence of scheduled experiences known as a 

curriculum allows students to practice and master both academic knowledge and practical learning 

abilities. 
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3.1 Continuous Quality Improvement (CQI) 

CQI, or continuous quality improvement, is a fundamental tenet of contemporary early childhood 

education. This idea acknowledges that young toddlers can learn things well. It also acknowledges 

how well-designed schools and programs can help young children. 

 

3.1.1 CQI Objectives 

First Step 1: Identify a requirement, problem, or concern and formulate a problem statement. 

Second Step 2: Describe the current situation; dissect the issue into its component components; 

identify the principal problem areas; and formulate a specific improvement objective. 

Third Step 3: Analyze the issue; find its underlying causes, making use of charts and diagrams as 

necessary. 

 

 

3.2 Complex Engineering Problem (CEP) 

Complex engineering challenges are those that can't be solved without in-depth engineering 

knowledge, according to the Washington Accord (IEA 2015). b. Involve complex or opposing 

engineering, technical, and other challenges. 

3.3 Problem Based Learning (PBL) 

Through the process of resolving an open-ended problem discovered in trigger material, students learn 

about a subject through problem-based learning, a student-centered educational approach. 

4. Conclusion 

Traditional system is basic that used in colleges, schools and universities but OBE is the system 

according to Washington Accord. OBE has more characteristics than traditional system that enhance 

the opportunities of earning and more responsibility towards faculty to make CLO and students needs 

to that CLOs. It is concluded that OBE has more advantages than traditional system.  
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Abstract 

A few years back all institutions were following the traditional education system which was not up to 

the mark of international standards. Conventional system also has a few drawbacks. This study is 

about the new system introduced by Washington Accord that is an outcome-based education system 

(OBE). This study is mainly focused on one part of OBE that is formation of course learning outcome 

(CLO). The methodology covers every step of making CLO. This study will be helpful for the faculty 

members of any institution for making excellent CLOs.  

Keywords: Traditional education system, outcome-based education system, course learning outcome 

 

1. Introduction 

Traditional system is used in schools and universities, which is basic system. Traditional educational 

practices are those that have been employed in schools for a long time by society. The terms "back to 

basics education," "conventional education," and "customary education" are also used to describe it. 

Whereas OBE is a theory of education that bases its entire system of instruction on outcomes 

(outcomes). By the end of the learning process, each student should have succeeded in completing the 

task. In other terms, outcomes-based education (OBE) can be defined as a student-centered approach 

to teaching and learning that places a strong emphasis on the skills students should be able to possess 

after completing a course or program. 

The Table 1 outlined the obvious distinctions between the OBE method and the traditional educational 

system. 
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Table 1: Distinctions between the OBE method and the traditional educational system. 

Sr. No Conventional System OBE 

1 The input that teachers supply is 

overemphasized in traditional education, as 

opposed to the knowledge that students 

learn. 

A learner-centric, self-learning technique is 

highly valued in OBE. 

2 In the conventional educational system, the 

following generation is taught the same 

curriculum. A standardized curriculum 

helps teachers because it allows them to 

teach exactly what needs to be taught. 

However, because not all students learn at 

the same rate, a standardized curriculum 

may not be appealing to learners. 

The curriculum is developed with the abilities 

that students will need to excel in the 

profession due to the emphasis on student 

outcomes. Here, the curriculum is developed 

and updated yearly to meet the changing needs 

of the sector. 

3 By the end of the semester or term, 

teachers are focused on completing the 

assigned syllabus. In this type of training, 

each student is expected to adhere to a 

fixed schedule for learning a particular 

subject. 

The use of a particular teaching pedagogy is 

not required for outcome-based education. 

Instead, it is up to the teacher to decide how 

best to aid in student learning. They could 

choose a project-based learning strategy, a 

classroom-based approach, or a mix of 

pedagogies to impart knowledge. 

4 As part of the final assessment, all students 

are expected to take a standardized test. 

Each student is given a grade, or score 

based on their performance on the test. 

There may be a theoretical or practical test 

given, depending on the subject being 

examined. 

The outcome-based learning methodology 

uses a variety of assessment techniques. 

Students can keep track of their skills, their 

learning, and the extent to which they have 

achieved the goals they set for themselves 

with the help of these examinations, which are 

administered at regular points throughout the 

course. 

 

2. OBE Formation 

OBE outlines three (03) following parts. 

a) Program Educational Outcome (PEOs) 

b) Program Learning Outcome (PLOs) 

c) Class Learning Outcome (CLOs) 

a) Program Educational Outcome (PEOs) 

The statements below describe what is expected of graduates in terms of performance and 

accomplishments throughout their careers, especially in the first few years after graduation. 

b) Program Learning Outcome (PLOs) 

The more detailed statements outline what graduates should know and be able to do (graduate 

attributes, or GA). 

c) Class Learning Outcome (CLOs) 

The course learning outcomes explain the complex performances that a student should be able to 

perform because of their learning experiences in a course. This is based on the course syllabus. 
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Curriculum is a standards-based sequence of scheduled experiences known as a curriculum allows 

students to practice and master both academic knowledge and practical learning abilities. 

 

3. Problem Statement 

OBE is based on three components (PEOs, PLOs, and CLOs) and among three two was defined by the 

institution that are PEOs and PLOs, but the third component CLO was varied from course to course. 

CLO formation was a problem. This study will describe the detailed guidance for the formation of 

CLOs.  

4. Methodology 

This will explain the detailed procedure adopted for this study. It consists of the following steps. 

i. Course Breakdown Structure 

ii. Course Distribution and Subject Type 

iii. Develop Hierarchy 

iv. Ability 

v. Write CLO Statement   

 

i) Course Breakdown Structure 

This is the first step for formation of CLOs. In this needs to divide the course into subcomponents or 

major parts while considering the course content. In this further keep in mind the independence of the 

contents, it means that the parts have clear bifurcation among each other. Figure 1 shows the work 

break down structure of course. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1: work break down structure of complete course. 

 

ii) Course Distribution and Subject Type 

This is the second step and in this divides the course into main categories that are.  

▪ Engineering Domain 

▪ Non- engineering Domain 

Engineering Domain 

It is further divided into sub-components. These components play an important role in making CLOs. 

These components are as follows. 

▪ Interdisciplinary Breadth 

Part – 1  Part – 2  Part - N 



6th INTERNATIONAL EDUCATION AND INNOVATIVE SCIENCES CONGRESS 

(November 24-25, 2022 / Burdur Mehmet Akif Ersoy University 

1947 
 

▪ Computing 

▪ Engineering Foundation 

▪ Major Based - Breadth 

▪ Major Based - Depth 

▪ Design Project 

According to these components, CLOs depth will be decided. This will vary with courses in each 

semester. Courses in initial semesters belong with engineering foundation and computing. As courses 

moves towards the specialization of the degree engineering domain moves towards breadth and depth 

of the courses.  

Non- engineering Domain 

This is also divided into the following. 

▪ Humanities 

▪ Management 

▪ Natural Sciences 

Similarly, the engineering domain, CLOs of non- engineering domain also dependent on the above-

mentioned components. Courses in the early semesters belong with these components. 

Design projects falls in both categories that are engineering and non-engineering.  

iii) Develop Hierarchy 

In this divide course contents into different sub-parts as illustrated in Figure 2 and 3.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 and 3: Divine of  course contents into different sub-parts 

As subject is divided into four groups of major contents of the course. Each group is divided into 

further sub-groups of subject contents as shown in Figure 3. For CLO formation these sub-divisions of 

the contents will be used. Groups belong to engineering and non-engineering domains. 

In this try to divide the course contents into pyramid for easy understanding as shown in Figure 4.  

Subject

Group - 1 Group – 2 Group-3 Group-4

Subject

Group - 1

Sub-Group-11

Sub-Group-12

Sub-Group-13

Group – 2 

Subgroup-21

Subgroup-22
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Figure 4: Divine of course contents into pyramid for easy understanding. 

Above mentioned figure shows that basic course contents are at bottom and breadth and depth of the 

contents is increasing in upward direction. While dividing into pyramids here also need to mention the 

Graduate Attribute (GA) with the subject type either belong with engineering or non- engineering 

domains as well as the assessment of the course. Assessment means the parameters that students need 

to go through from them. 

 

iv) Ability 

In this step need to choose the best words for the description of the CLOs. It is necessary that don’t 

use words like the following. 

▪ Appreciate  

▪ Become acquainted with  

▪ Be aware of  

▪ Comprehend 

▪ Cover 

▪ Gain knowledge of 

▪ Familiarize 

▪ Know 

▪ Learn  

▪ Realize 

▪ Study 

▪ Understand 

 

v) Write CLO Statement   

In this needs to write the statement which must have three following components. 

i. Action Verb (Specific Ability) 

ii. What (Description) 

iii. Context (Subject) 
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This means one statement must have an action verb which is specific ability of different bloom 

taxonomy levels. Moreover, the clear description of CLO as well as after the completion of the course 

attainment of CLO is observed. All main groups have same level of CLO as shown Figure 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5: Same level of CLO 

5. Conclusion 

In this study the detailed procedure or guidance is available for the formation of CLO. If follow this 

procedure anyone can easily make CLOs. If the course contents is divided into main parts and main 

parts is further divided into subparts then the formation of CLOs is more specific and detailed cover 

the course contents. 
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ÖZET 

Özel yetenekli çocuklar, felsefe eğitimi ile kendi alanlarında özel yetenek ve becerilerini geliştirme 

imkânı bulmaktadırlar. Eğitim kurumlarında özel yetenekli çocukların doğuştan sahip oldukları ve 

eğitim ile geliştirilmesi gerekli olan sorgulama, yaratıcı ve özenli düşünme gibi becerilerinin 

desteklenmesi için felsefe oturumları uygulanmaktadır. Felsefe, kişi ve bireylere sorgulamayı, şüphe 

etmeyi, düşünmeyi dönüştürmeyi kazandıran bir yöntem olarak özetlenebilir. Düşünmek kadar değerli 

olan başka bir şey de kişinin düşüncesini destekleyecek argümanlar geliştirmesidir. İşte bu uygulama 

sayesinde kişiler sadece özenli düşünen bireyler olarak kalmazlar. Aynı zamanda kendi düşüncelerini 

destekleyen argümanlar geliştirme yetisini de kazanmış olurlar.  Felsefe uygulamaları sayesinde 

çocuklar kendini anlatma ve düşüncelerini ifade etme yetkinliğini daha etkin duruma getirmiş 

olurlar.Bu kapsamda çalışmanın amacı, özel yetenekli çocukların çocuklar için felsefe uygulamalarına 

yönelik görüşlerini içermektedir.  Araştırma için gelişigüzel örnekleme metodu kullanılarak gruplar 

oluşturulmuştur. Toplam 15 öğrencinin görüşüne başvurulmuştur. Öğrencilerin yaş ortalaması 9’dur. 

Çalışma, yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığı ile nitel araştırma yöntemi ile 

gerçekleştirilmiştir. 5 açık uçlu sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu araştırmacı 

tarafından geliştirilmiştir. Veri toplama aracı geliştirildikten sonra iki uzman görüşü alınmıştır. 

Görüşmelerden önce katılımcı öğrencilerin velilerinden yazılı onam formu imzalı şekilde alınmıştır. 

Yarı yapılandırılmış görüşme formu yüz yüze uygulanmış ve görüşme süreci yaklaşık 10 dakika 

sürmüştür. Görüşme sürecinde veriler yazılı ve görsel olarak kayıt altına alınmıştır. Oluşan gruplar ile 

p4c oturumu gerçekleştirilmiş ve sonrasında odak gruplarındaki öğrenciler ile bireysel görüşme 

yapılmıştır.  Araştırma deseni olarak durum çalışması kullanılmıştır. Görüşmeler sonrasında analiz 

edilen görüşme verileri 5 tema altında toplanmıştır. Analizler sonucunda ulaşılan beş tema şunlardır: 

P4C Soruşturma Çemberi Hakkındaki Görüşler, Metni Çalışırken Zorlanılan Yerler, Bildiklerimizden 

Şüpheye Düştüğümüz Yerler, Eşya ve Nesnelere Karşı Bakış Açısını Değiştirme Durumu, P4C 

Atölyesine Katılma İsteğinin Nedenleri. Bulgularda, felsefe uygulaması yapılarak gerçekleştirilen 

oturumlarda çocukların birbirlerini dikkatli bir biçimde dinledikleri, düşüncelerini gerekçeli bir şekilde 

aktardıkları gözlemlenilmiştir. Özel yetenekli çocukların felsefe eğitimi ile düşüncelerini ifade etmeyi, 

başkalarını dinlemeyi, öyle ki karşıt olarak yer alan düşünceleri bile anlamaya çalıştıkları üzerinde 

durulmuştur. Bu araştırmadan elde edilen bulgulardan çocukların felsefe uygulama programından ve 

etkinliklerden mutlu oldukları sonucuna varılmıştır. Yapılacak olan yeni çalışmalar için önerileri şu 

şekilde sıralamak mümkündür. Çocuklar için felsefe uygulamaları eğitimini uygulayacak, eğitimin her 

düzeyinde ve her disiplinde yer alan eğitmenlere çocuklar için felsefe uygulayıcı programlar hizmet içi 

eğitimlerde yer verilebilir. Özel yetenekli çocuklar için felsefe uygulamaları gibi sorgulamaya dayalı 

olarak düşünme eğitimi uygulamalarının daha fazla geliştirilmesi ile özel eğitim programları 

kapsamında bu eğitimlere yer verilmelidir. Üniversitelerin eğitim içeriğinde çocuklar için felsefe 

uygulaması programlarına ilişkin birimler kurulabilir.  

Anahtar Kelimeler: Eleştirel Düşünme, Felsefe, Özel Yetenekli, P4C 
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Gifted children have the opportunity to develop their special abilities and skills in their fields with 

philosophy education. Philosophy sessions are implemented in educational institutions to support 

gifted children's innate skills such as questioning, creative and careful thinking, which must be 

developed through education. Philosophy can be summarized as a method that brings people and 

individuals to question, doubt and transform thinking. Just as valuable as thinking is to develop 

arguments to support one's thought. Thanks to this application, people do not only remain as 

individuals who think carefully. At the same time, they gain the ability to develop arguments that 

support their own thoughts. Thanks to the applications of philosophy, children become more 

competent in expressing themselves and expressing their thoughts. In this context, the aim of the study 

includes the views of gifted children on philosophy applications for children. For the research, groups 

were formed by using the random sampling method. A total of 15 students were consulted. The 

average age of the students is 9. The study was carried out with the qualitative research method 

through a semi-structured interview form. A semi-structured interview form consisting of 5 open-

ended questions was developed by the researcher. After the data collection tool was developed, two 

expert opinions were taken. Written informed consent form was obtained from the parents of the 

participant students before the interviews. The semi-structured interview form was applied face to face 

and the interview process took about 10 minutes. During the interview process, the data were recorded 

in writing and visually. A p4c session was held with the groups formed, and then individual interviews 

were held with the students in the focus groups. A case study was used as a research design. The 

interview data analyzed after the interviews were collected under 5 themes. The five themes reached 

as a result of the analyzes are: Opinions on the P4C Investigation Circle, Difficulties in Studying the 

Text, Places We Doubt What We Know, Changing Perspective Against Things and Objects, Reasons 

for Desiring to Participate in the P4C Workshop. In the findings, it was observed that the children 

listened to each other carefully and conveyed their thoughts in a reasoned way in the sessions carried 

out with philosophy practice. It has been emphasized that gifted children try to express their thoughts, 

listen to others, and even understand the opposite thoughts through philosophy education. From the 

findings of this research, it was concluded that the children were happy with the philosophy 

application program and activities. It is possible to list the suggestions for new studies to be done as 

follows. Philosophy implementation programs for children can be included in in-service trainings for 

educators who will implement philosophy practices education for children and take part in all levels of 

education and in all disciplines. With the further development of inquiry-based thinking education 

practices such as philosophy practices for gifted children, these trainings should be included within the 

scope of special education programs. Units related to philosophy application programs for children can 

be established in the educational content of universities. 

Key Words: Critical Thinking, Philosophy, P4C, Special Talent Children,  
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BÖLÜM 1 

1. GİRİŞ 

Özel yetenekli çocuklar yaşıtlarına göre  üst düzey düşünme becerileri  farklı gelişim 

göstermesi,  sanatsal yetenekleri ile  özel bir eğitime gereksinim duyan, farklılıklarının ortaya 

çıkarılması için desteklenen  bireyler olarak yer almaktadırlar (Kurnaz, 2013). 

Bu kapsamda özel yetenekli çocukların kişisel özelliklerini ifade edebilecekleri, farklılıklarını 

ortaya koyacakları psiko-sosyal gelişimlerine destek verilecek etkinliklerin hazırlanması son derece 

önemlilik arz etmektedir. Özel yetenekli çocuklar birbiri ile alakalı olan üç özellik öbeğine sahiptirler. 

Bunların ilki genel ve özel yetenek düzeyidir. Genel üst yetenekler;  sayısal ve sözle düşünme, soyut 

düşüne bilgilerini çok hızlı doğru ve seçici bir biçimde kullanması, hafıza olarak anımsanmasıdır. Özel 

yeteneklerde ise resim, müzik, heykel, sinema, bale, tiyatro, oyunculuk gibi  fen ve sanat, kimya, fizik, 

matematik, gibi akademik alanlarda başarılıdırlar. İkincil olarak ise, çeşitli fikirleri ortaya atarak 

yenilik getiren çözümleri düşüne bilme ve uygulaya bilme özelliğine sahip olmalarıdır. Üçüncü ise, bir 

faaliyeti bitirebilecek sorumluluk ve azim, sebat etme yeteneklerinden bahsedilebilir. Bir toplumun 

gelişmesinde özel yetenekli çocuklar hazine özelliği taşımaktadır. Bu bakış açısı ile özel yetenekli 

çocuklar çok dikkatli bir biçimde özen gösterilerek ele alınmalı onların ilgi, yetenek, beceri gibi 

gereksinimleri doğrultusunda ders içerikleri ve eğitimler uygulanmalıdır (Akbüber ve ark, 2019). 

Özel yetenekli çocukların gereksinin duydukları eğitim ve öğretim olanaklarına kavuştukları  

takdirde içerisinde yer aldıkları toplumların ekonomik, bilimsel, askeri, siyasi, teknolojik  

gelişimlerine önemli ölçüde katkı sağlayacak potansiyele  sahip olacaklardır. Özel yetenekli çocuklar; 

üst düzey bürokratlar, siyasi liderler, teknolojik gelişmeler, bilimsel icatlara imza atan bilim adamları, 

benzersiz sanat eserlerini ortaya çıkaracak olan sanatçılar olarak yer alabilirler. Özel yetenekli 

çocukların kendilerini geliştirmeleri için gereksinin duydukları eğitim ortamının onlara sunulması 

gerekmektedir. Eğer kendilerine uygun bir ortamı bulamadığında kendilerindeki potansiyeli 

kullanamayacaklar ve buda istenmeyen sonuçların ortaya çıkmasına sebep olacaktır. Bu nedenle özel 

yetenekli çocukların fark edilmesi, bilişsel ve psiko- sosyal gelişimlerinin desteklenmesi için 

çocuklarda felsefi eğitimin verilmesi ve desteklenmesi gerekmektedir (Özsoy, 2015). 

1.1.Problemin Durumu 

Son dönemlerde dünyada ve ülkemizde eğitimde çocukları ezberci yaklaşımlardan kurtarmak ve 

çocukları üreten, düşünen bireyler durumuna gelmesini sağlamak için köklü çözüm arayışları 

sürmektedir. Teknolojinin gelişmesi ile gerek insanların gerekse toplumların ihtiyaç ve isteklerinde de 

farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Bu farklıklar kültürel, sosyal, teknoloji, bilimsel alanlarda 

yaşanmaktadır. Bütün bunlara paralel şekilde eğitim sistemleri gün geçtikçe şekillenmekte ve değişin 

koşullara uyum sağlamaktadır. Toplumların şekillenmesinde eğitim önemli faktörlerden birisidir. Bu 

nedenle geçmişten bugüne toplumların eğitime bakış şekilleri varoluşları bakımından oldukça 

önemlilik göstermektedir. Günümüzde eğitim sistemleri yaratıcı ve eleştirel, problemler çözme gibi 

düşünme yetenek ve becerilerini geliştirecek biçimde yeniden yapılanmaya başlamıştır. Ülkemizde de 

bu kapsamda faaliyetler yapılmakta, öğretim programları öğrenen merkezli yaklaşımlar ve yöntemler 

meydana getirecek biçimde yeniden düzenlenmektedir. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı 

(2013)’ün yayınlamış olduğu eğitim programları çocukların keşfederek öğrenme, düşünme becerilerini 

geliştirilmesi, çocukların öğrenme aşamasında daha aktif olmasını, öğrendiklerini çeşitli durumlara 

göre uyarlayabilmesi ve problem çözme becerilerinin önemi belirtilmektedir. Diğer yandan programın 

çocuğun merek ettiği konulara dair sorular yöneltmesi, keşfetmesi, incelemesi, araştırması üzerine 

yapılandığı gözlemlenmektedir. 

Son dönemlerde eğitim sistemleri içerisindeki bireylerin modern dünyaya uyumu için, üreten 

bireyler olması bazı temel beceri ve yeteneklerin gelişimine önem verildiği gözlemlenmektedir.  Bu 

temel beceri ve yeteneklerin çocukların gelişiminde özelliklede düşünme becerilerini ne şekilde ne 

şekilde geliştireceğine odaklanılmaktadır. Bu doğrultuda, özel yetenekli çocuklar yakın tarihlerde 

eğitimciler tarafınca kabullenilerek bir grup halinde felsefi bir tartışma konusu üzerinde tartışmaları ve 

düşünmelerine odaklanan bu yaklaşımdaki amaç özel yetenekli çocukların sorgulama aşamalarına 



6th INTERNATIONAL EDUCATION AND INNOVATIVE SCIENCES CONGRESS 

(November 24-25, 2022 / Burdur Mehmet Akif Ersoy University 

1954 
 

bilişsel beceriler kazanmaları ve bu aşamada düşünme becerilerini de geliştirmeleri düşünülmektedir. 

Brenifier’in (2004) bakış açısı ile bireyler kendisini ve çevresini tanıyabilmesi ve anlayabilmesi 

bulunan kavramları ve bu kavramlar arasındaki ilişkileri açıklamaya meyilli bir bilim dalıdır. Bu 

bakımdan öncelikli bireylerin anlamak ve bilmek isteyen tarafına dikkat çekmektedir. Bu aslında 

bireyin varoluşundaki meraktan dolayı ileri gelmektedir. Bu sebeple, felsefenin ortaya çıkmasındaki en 

temel faktörlerden birinin merak ve insanın çevresini anlamaya çalışmasından ileri gelen bir faktör 

olduğu açıklanmaktadır (Öğüt,2019). 

Özel yetenekli çocukların  akranlarından faklı olmaları  küçük yaşlardan itibaren  her şeyi 

merak etmek ve  anlama, devamlı şekilde soru sorma  çabası içinde olması  felsefenin en temel 

özellikleri arasında yer almaktadır. Felsefe düşünme becerilerinin gelişim göstermesi sayesinde özel 

yetenekli çocuklar kendileri ile  yeniden tanışacaktırlar. Geçen süre içerisinde hayatını devam 

ettirebilmek için sadece gerekli olan  soruları sormak zorunda kalan özel yetenekli çocuklar felsefe 

uygulaması sayesinde  kendi özlerine dönebileceklerdir. Bu sebeple bu çalışmada, özel yetenekli 

çocukların yetenek, sorgulama ve becerilerine katkı sunması düşünülen çocukların eğitim süreçlerine 

felsefe uyglamasının da dahil edilmesi halinde, özel yetenekli çocukların  düşünme ve yaratıcı 

seviyelerinin farklılaşma yaşanıp yaşanmadığı temel problem durumunu meydana getirmektedir. 

Bu kapsamda aşağıdaki sorulara cevap aranmaktadır; 

1. Özel yetenekli öğrencilerin p4c oturumları ile ilgili kişisel değerlendirmeleri nasıldır? 

2. Doğuştan sahip oldukları merak ve soru sorma özelliklerinin gelişimine katkısı nasıldır? 

3. Kendini tanıma sürecine katkısı nasıldır? 

1.2.Araştırmanın Amacı 

Özel yetenekli çocuklar felsefe eğitimi ile  kendi alanlarında özel yetenek ve becerilerine göre  

kendilerini geliştirme  imkanı bulmaktadırlar. Eğitim kurumlarında özel yetenekli çocukların  

doğuştan sahip oldukları  ve eğitim ile  geliştirilmesi gerekli olan  sorgulama, yaratıcı düşünme gibi 

becerilerinin desteklenmesi  için felsefe dersleri uygulanmaktadır.  Özel yetenekli çocuklar uygulanan 

felsefi etkinlikler ile merak etmek, şaşırmak, bilmek, istek gibi bireylerde yer alan duygulardır. Bu 

şekilde felsefenin insanların var oluşu ile ilgili bağlantılı bir etkenlik olduğu düşünülmektedir. Felsefe 

uygulaması sayesinde çocuklar kendini anlama ve anlatma yetkinliğini  daha etkin duruma getirmiş 

olacaktır. Felsefeye herhangi bir şekilde sınırlama getirilmemesi ve merek etme duygusunun hiç 

tükenmemesi, özel yetenekli çocuklara bilgiyi anlama ve anladığı hakkınsa sorular sorma imkanı 

sunmaktadır. Özel yetenekli çocuklar tarafınca bu sorgulamanın yapılabilmesi temel olarak, evrene 

bakarak  merek etmek, hayret etmek gibi özelliklerini kullana bilmektedirler. Çocukların “Bu nedir?” 

sorusu ile başlayan şaşırma aşaması, deneyimler ile bir araya gelince felsefi düşünme sürecini bir 

araya getirmektedir (Şentürk ve Kefeli, 2019). 

 Çalışma bu yönü ile özel yetenekli çocuklar ilen ilgli alanyazına katkı sağlayacak niteliktedir. 

Bu kapsamda çalışmanın amacı; özel yetenekli  çocukların kendini tanıma, keşfetme aşamasında özel 

yetenekli çocuklara felsefe dersi verilerek hayatı ve kendini anlama  gibi unsurlarda  felsefi bir duruş 

kazanmasına katkı sağlamaktır  (Dirican, 2017). 

1.3.Araştırmanın Önemi  

Son dönemlerde eğitim ile alakalı yapılan çalışmalarda geleneksel eğitimin ezberci yaklaşımın 

bir neticesi olarak görülmektedir. Bu nedenle öğrencilerimiz, matematik, fen gibi çeşitli alanlarda  

öğrenmiş oldukları bilgilerin  sentez, analiz, yorumlama ve değerlendirme süreçlerinden geçmeye 

zorlanmakta sonuç olarak ise  bilgilerin üst seviye düşünce aşamasına taşıyamamaktadır. Özel 

yetenekli/ zekalı kavramları dönemin ve kültüre göre bağlı bilimsel çalışmalarına bağlı olarak farklılık 

göstermektedir. Özel yetenekli çocuklar yaratıcı düşünme, entelektüel zeka, sanat, liderlik  gibi 

alanlarda  diğer akranlarından farklılık gösteren  yada yüksel kapasitelerini  geliştirmek örgün 

eğitimde alamadıkları  zenginleştirilmiş ve  farklılaştırılmış  müfredata ve psiko- sosyal çalışmalara 

gereksinim duyan  bireyler olarak yer almaktadırlar (Kefeli ve ark, 2021). 

 Bu kapsamda araştırmada özel yetenekli çocukların yaratıcılık ve zihin kuramına olan etkisi 

incelenmiştir. Bu kapsamda yapılan araştırmada yapılan çalışmalarda bu konu hakkında az bir 
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yaklaşımın yer aldığı özel yetenekli çocuklarında felsefe yapabileceğine dikkat çekmek bakımından 

önem taşımaktadır. Ayrıca özel yetenekli çocukların felsefe yolu ile sorgulama, problem çözme, 

eleştirel düşünme gibi düşünme becerilerine katkı sağlayacağı, diğer yandan bu konu ile ilgili 

araştırmalara kaynaklık etmesi açısından önemli olduğu düşünülmektedir.   

1.4.Araştırmanın Sınırlılıkları 

Bu araştırma; 

1. Özel yetenekli çocuklar ile, 

2. Yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığı ile nitel araştırma yöntemi ile, 

3.Çalışmanın yapılması için öğrenci velilerinden gerekli izinlerin alınması ile,  

4.Çalışma kapsamında çocuklar ile yapılan görüşme formundan elde edilen veriler ile sınırlıdır.  

1.5.Araştırmanın Varsayımları  

1. Çalışmaya katılım gösteren çocuklar çalışmaya isteyerek katılmışlardır. 

 

BÖLÜM – 2 

2- LİTERATÜR VE ALAN TARAMASI 

2.1.Özel Yeteneğin Tanımı  

Özel yetenek kavramı ve tanımları ele alındığında geleneksel tanımlamaların yerine daha 

çağdaş tanımların yer aldığı gözlemlenmektedir. Özel yetenek kavramını sınırlı tutarak belli kriterlere 

göre tanımlaya çalışan konservatif yaklaşımlar çoğunlukla rakamlar ile ifade edilmiştir. Örnek 

verildiğinde yapılan zeka testlerinde 130 IQ puanı şeklinde belli kriterlere bağlı olduğu saptanmış ve 

bu sınır puanı geçen çocuklar özel yetenekli/zekalı olarak kabul edilmektedir. Liberal olarak yapılmış 

olan açıklamalarda belirlenmiş sınırlar olmasına karşın daha geniş açıdan ele alındığında üstün zeka 

kavramının rakamlar ile açıklanmaya çalışılmasının zorluluğunaakademik yeteneklerde, üretken ve 

yaratıcı düşünme, sanat yeteneği, liderlik özelliği yada psikomotor yeteneklerde üst seviyede başarı 

sergileyen veya potansiyel bir yeteneğe sahip olan çocuklar şeklinde tanımlanmaktadırlar. Bu tanımlar 

yapılırken özel yetenek ile ilgili çeşitli yetenek alanları ile ilgili alanlar vurgulanmaktadır. Bu 

kapsamda özel yetenek hakkında diğer farklı bir tanıma bakıldığında ise; özel yetenekliler,  özel veya 

genel yetenekleri bakımından akranlarına göre yüksek seviyede performans gösterdiği konunun 

uzmanları tarafınca belirlenmiş olan bireyler olarak açılanmaktadır. Özel yetenekli çocukların bu 

yeteneklerinin geliştirilmesinde normal eğitim programlarının yetersiz  olduğu kendi ilgi ve 

yeteneklerine yönelik farklı bir programın  oluşturulmasına gereksinin duymaktadırlar. Milli eğitim 

bünyesinde yer alan ve özel yetenekli çocuklara eğitim sunan Bilim ve Sanat merkezleri yönergesinde 

ise özel yetenek şu şekilde tanımlanmaktadır; özel yetenekli çocuklar, sanat, yaratıcılık, zeka, liderlik 

özelliği olan ve akademik alanlarda akranlarına göre daha çok başarı gösteren bireyler olarak 

açıklanmaktadır (Güçin ve Oruç, 2015: 116-117).  

Genel olarak bakıldığında konu ile ilgili yapılan tüm tanımlarda özel yetenekli çocukların 

diğer yaşıtlarına göre  daha ileri seviyede düşünen çocuklar olduğu konusunda aynı kanıya sahip 

oldukları gözlemlenmektedir. Bu açıklamalardan yola çıkarak  yapılması gereken kıyaslama; kendi 

yaşıtları yürürken, özel yetenekli çocuklar maraton koşan atletler gibidir. Çocukların bu koşuda daha 

fazla başarı sağlamaları için sistemli ve düzenli bir eğitimin gereki olduğu karşımıza çıkmaktadır. 

Günümüzde dünya genelinde  sürdürülen araştırmalardan elde edilen bilgilere göre, her toplumda  

zeka dağılım şeklinin çan eğrisi şeklinde olduğu açıklanmaktadır. Çan eğrisinin ucundaki % 10’luk bir 

dilimi özel yetenekli çocuklar  meydana getirmektedir. Dünyaya popilist bir yaklaşım ile bakıldığında 

özle yetenekli çocukların % 2,5 – 3 oranında yer aldığı görülmektedir.  Dünya ülkelerine göre bu oran 

değişim göstermemektedir. Örnek olarak Afrika’da  yer alan özel yetenekli çocukların oranı ne ise  

Amerika’da yer alan çocuk oranıda odur. Çoğunlukla devlet liderleri, dahi bilim adamları, mucitler bu 

% 10’luk özel yetenekli grubundan çıkmaktadır. Türkiye’de nüfusun % 10’luk bir kısmını özel 

yetenekli çocuklar oluşturmaktadır. Özel yetenekli çocuklar içerisinde % 1’lik  bir grubu temsil eden 
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mucit ve dahilerin ortaya çıkmasını sağlayan  onlara özel eğitim veren kurumlar  ve kuruluşların az 

olması  eğitim programlarının eksik olması bu alanda önemli bir problem olarak karşımıza 

çıkmaktadır (http://docs.neu.edu.tr). 

2.2.Özel Yetenek Türleri 

Özel yetenek kavramı asıl anlamda başlangıç olarak olağan dışı hız gösteren veya zeka 

testlerinin geliştirmesinde yüksek IQ'lu çocuklara atıfta bulunmak için kullanılmış ve günümüzde de 

hala kullanılmaktadır. Çeşitli alanlarda özel yetenek olarak düşünülen kalıtsal ve genetik özelliklere 

değinilmektedir. Özel yetenek; orijinal ve anlamalı fikirler, sıra dışı yorumlama kapasitesi, çözümler 

ve seçenekler, kapasitesini kullanmak, geliştirmek, sürdürmek için gerekli motivasyon olarak 

açıklanmaktadır. Özel yetenekli çocuklar desteklendiğinde onları üretken ve yaratıcı olarak görebiliriz 

(Alevli, 2019:8). 

2.2.1. Genel Zihinsel Yetenek 

Güvenilir ve zeka testlerinde devamlı bir biçimde ortalama zeka seviyesinden, taban puanı en 

az 2 yaş yukarı olan çocuklardır. Özel yetenekli çocuklar çoğunlukla özel yetenekliliğinin bütün tipik 

özelliklerini yansıtırlar. Bu özellikler sıralandığında; problem çözme becerisi, soyut düşünme 

becerileri, yaşına göre güçlü bir belleğe sahip olmaları gibi özellikler sıralanmaktadır. İleri seviyedeki 

zihinsel yetenek ve beceriler (sentez yapma, soyutlaştırma, kavramlaştırma) gibi becerilere sahiptirler. 

Kolay, hızlı, etkin bir biçimde öğrenmesi ve dikkat sürelerinin uzun olması nedeni ile istekli bir 

araştırmacı ve okuyucudur.  Genel olarak bilgi birikimi çok fazladır ve neden–sonuç ilişkilerini çok 

kolay kavramaktadır. Amaçlarına erişmede mücadeleci ve inatçı bir yapılaya sahiptirler. Sözcük 

dağarcıkları çok geniş olmakla birlikte soyut kelimeleri normal gelişim düzeyinde olan akranlarından 

daha erken kullanma kabiliyetine sahiptirler. Yeni olaylara uyum göstererek bu olayları kafalarında 

şekillendirebilirler. Yeni bir şeyleri yapmak ve üretmek konusunda girişimci bir özelliğe sahiptirler. 

Yer aldıkları gruplara baskın olma eğişimi göstermektedirler. Yaşlarına rağmen ileri görüşlü bir mizah 

anlayışına sahiptiler ve öğrendiklerini pragmatik bir şekilde kullanabilmektedirler (Uyaroğlu, 2011: 8). 

2.2.2.Özel Akademik Yetenek 

Bu ortamdaki çocuklar çoğunlukla tek bir akademik alanda (dil ve matematik, bilim) gibi 

yüksek seviyede performans göstermekte fakat diğer alanlarda akranları gibi aynı seviyede başarı 

göstermektedirler. Özel yeteneğe sahip olan çocuklar da görülen akademik özellikler şu şekildedir. 

Genel olarak zihinsel bir yeteneğe sahip olan özellikler göstermekte fakat bu durumda bir ya da birden 

fazla alanda daha çok yoğunluk göstermektedirler. İlgi duydukları alanlar uzun bir dikkat süresine 

sahiptir ve ilgi duyduğu alanda hızlı, kolay ve daha az tekrar ederek öğrenmektedir. Bir veya birden 

fazla bakış açısı sergileye bilmekte ve zamanının büyük bir kısmını özel akademik alana ayırmaya çok 

istekli davranmaktadırlar. Yetenekli olduğu alan ile ilgili olarak diğerleri ve kendisinin yetenek ve 

becerileri hakkında yargıda bulunmaktadırlar (Uyaroğlu, 2011: 9). 

2.2.3.Üstün Yaratıcılık (Yaratıcı veya Üretken) Düşünce 

Üretken ve yaratıcı düşünce çoğunlukla birbirinden bağımsız veya farklı olarak düşünülen 

elemanları bir araya getirerek yeni düşünceler veya şekiller üretmek” şeklinde açıklanmaktadır. Özel 

yetenekli çocukların üstün yaratıcılık özelliği şu şekilde sıralanmaktadır; Dünyaya bakış açıkları ve 

problem çözme becerileri farklıdır, orijinal fikirler üretirler, deneyimlere açıktırlar, fikirler ve 

birbirinden ayrı görünen unsurlar arasında bağlantı kurabilirler, fikirleri oynatma beceri ve yeteneğine 

sahiptirler, Hayal ettikleri ve ilgilerini çeken projelerde yer almaktan çok mutlu olmakta ve buna bağlı 

olarak alışılmışın dışında bir performans ve konsantrasyon, çalışma temposu sergilemektedirler. 

Ezberden çok çabuk sıkılmaktadırlar, Çok kolay bir biçimde hipotez kurma ve tahminde bulunma 

özelliğine sahiptirler, Risk almaktan hoşlanırlar, maceraperestlerdir, ayrıntılara çok dikkat 

etmektedirler. Beklenmeyen bir şekilde çok hızlı ve ukala cevaplar verme eğilimi içinde yer alırlar ve 

çok yoğun bir performans sergilemektedirler (Uyaroğlu, 2011: 10). 
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2.3.Özel Yetenekli Çocukların Özellikleri 

Özel yetenekli çocukların özelliklerine geçmeden önce iki kavramın açıklanması 

gerekmektedir. Bunların birincisi özel yetenekli çocuklar ve diğer ikincisi ise parlak çocuk 

kavramlarıdır. Özel yetenekli çocuklar, sanat, zeka, yaratıcılık, akademik alan başarısı, liderlik 

özellikleri gibi alanlarda kendi akranlarına göre yüksek performans gösteren ve bu uzmanlar tarafınca 

da belirlenen çocuklardır. Özel yetenekli çocuklar bir ya da birkaç alanda kabiliyet ve yetenek özelliği 

olan, üstün derecede başarı gösteren çocuklara denilmektedir. Örnek olarak; çok iyi el becerisine sahip 

olan, çok iyi futbol oynayan, çok iyi resim yapan, çok iyi müzik aleti çalan çocuklar özel yetenekli 

çocuklardır. Zeka, yeteneği kapsamaktadır. Bu doğrultuda zeka bir ağaca benzetildiğinde yetenekler o 

ağacın meyvesidir. Parlak çocuk ile özel yetenekli çocuk arasındaki fark nedir? sorusu çok sık 

karşımıza çıkan sorular arasında yer almaktadır. Genel olarak 130’un üzerinde yer alan ve yeni 

düşüncelerin oluşmasını sağlayan bulunan bu düşünceleri yeni ortaya çıkan sorunlara uygulaya bilen 

yani yaratıcı düşüne bilen çocuklar özel yetenekli çocuklar olarak kabul edilmektedir. Özel yetenekli 

çocuklar yaşıtları ile kıyaslandığında öğrenme hızları çok yüksel olması neneni ile bilgiye açtır 

(http://docs.neu.edu.tr) 

Dünya ve yaşadıkları çevre hakkında devamlı bir şekilde bili toplamaya çalışırlar. Özetle 

yetenekli çocukların bazıları her şey hakkında bilgi edinmeye çalışırken bazıları ise tıpkı bir çekirge 

gibi bir konudan diğer bir konuya atlayabilirler. Aile ve eğitim gördükleri kurumlarda öğretmenlerine 

pek çok konu hakkında sürekli olarak sorular yöneltirler. Ayağa kalkıp uyuyana kadar dünya hakkında 

birçok bilgi edinmek için çalışma yaparlar. Tüm bunların yanı sıra çevrelerindeki kişileri hayrete 

düşürecek davranışlarda bulunabilirler.  

Tablo 2.1. Üstün Zekâlı Çocukla, Parlak Çocuk Arasındaki Farklar(http://docs.neu.edu.tr) 

Üstün Zekâlı Çocuk Parlak Çocuk 

Hem zihinsel hem fiziksel olarak katılır. Sorulara cevap verir. 

Sorunun ayrıntılarını tartışır. Dikkatini yoğunlaştırır. 

Varsayımlar ortaya atar. İlgilidir. 

Oldukça fazla meraklıdır. Anlamı kavrar. 

Sorular sorar. İyi fikirleri vardır. 

Projeler oluşturur Uyanıktır. 

Keskin gözlem yapar. Verilen işi tamamlar. 

Öğrenirken eleştireldir. Okuldan hoşlanır. 

Verilenleri zaten bilmektedir. Öğrenirken mutlu olur. 

Alışılmamış tuhaf fikirleri vardır. Güçlü belleği vardır 

İsabetli tahminlerde bulunur. Verilenleri kolaylıkla alır. 

Verilenleri alırken coşkulu ve gergindir. Belli bir sırayla öğrenmekten hoşlanır 

Öğrenmeden hoşlanır. Kolaylıkla öğrenir. 

Büyük yaştakileri ve yetişkinleri seçer. Bilgiyi özümser 
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Bilgiyi değiştirip uygular. Akranlarıyla olmaktan hoşlanır. 

Karmaşık ve giriftlik onu coşkulandırır. Yanıtları bilir. 

 

Özel yetenekli çocuklara dair birden fazla tanımlamalar ile karşılaşılabilir. Bu tanımlardan en 

yaygın olan ve kabul göreni özel yetenekli çocukların, zihinsel yeteneklerinin veya zekalarının birden 

fazlasında yaşıtlarına göre üst seviyede performans gösteren veya gizli güce sahip olan, yaratıcılık 

tarafı güçlü olan ayrıca ele aldığı işi tamamlayan, işlerin üstesinden gelmede görev anlayışı 

bulunanlara denilmektedir.  Diğer farklı bir açıklamada özel yetenekli çocukların; seçkin yeteneklere 

sahip olan ve bundan dolayı yüksek düzeyde iş yapmaya yeterli olduğu, bu ortamda profesyonel 

olarak görülen kimseler tarafınca belirlenmiş bireylerdir. Bunlar kendilerine ve toplumlara katkı 

sunmaları açısından, normal okul programlarından daha farklı bir eğitim programına ihtiyaç duyan 

çocuklardır (http://docs.neu.edu.tr) 

2.3.1. Özel Yetenekli Çocukların Gelişimsel Özelikleri  

Özel yetenekli çocukların özellikleri genelleme yapılarak belirlenmeye çalışılsa bile bireysel 

olarak farklılıkları bu grup içerisinde geçerli olduğu unutulmaması gereken unsurlar arasında yer 

almaktadır. Her özel yetenekli çocuk belirlenen bütün özelliklere sahip olmaya bilmektedir. Özel 

yetenekli çocuklar sadece daha iyi bir öğrenci olarak bulunmadıklarını sosyal, psikolojik ve fiziksel 

bakımdan da ortalamaların üzerinde sağlıklı oldukları kanıtlanmıştır. Bu alanda 1528 çocuk üzerinde 

yapılan araştırmalarda özel yetenekli çocukların dil kullanımları,  okuma, matematiksel yeteneği, 

edebiyat, bilim, sanat olarak özel yetenekli çocukların normal bir şekilde gelişim gösteren 

akranlarından çok ileri oldukları sonucuna varılmıştır. Fakat kelime, harf kodlama, matematik, tarih ve 

vatandaşlık bilgisi açısından önemli bir farkın bulunmadığı saptanmıştır. Bu akademik özelliklerin 

yanında çok çeşitli kendiliğinden gelişen ve ortaya çıkan ilgi alanları, okuma hızı, okumayı öğrenme,  

okuduğu kitap sayısı gibi özelliklerde çok farklılıklar tespit edilmiştir.  Sosyal ve duygusal alanlarda 

da bilgileri ile övünme eğilimlerinin çok az görüldüğü, sosyal alışkanlıklarının daha fazla sağlıklı 

olduğu, duygusal istikrarlarının daha çok olduğu gözlemlenmiştir (Uyaroğlu, 2011: 13). 

Özel yetenekli çocuklar bedensel niteliklerine göre genel anlamda şu şekilde belirtilmektedir; 

• Duyu organları kendi akranlarına göre daha keskin bir şekildedir, 

• Motor gelişim becerilerini daha erken tamamlamaktadır ve hareketli, enerjik bir yapıya 

sahiptirler, 

• Fiziksel görünümleri ortalamanın üzerinde yer alan çocuklardır, 

• Aileleri bebeklik dönemlerinde çok az ağladıklarını, sağlıklı ve iştahlı olduklarını 

belirtmektedirler (Sarıay, 2019: 11).    

Çok farklı konularda yoğun ve derin bilgilere sahip olan özel yetenekli çocuklar verilen 

bilgileri kolay bir şekilde özümseyerek anımsar. Karmaşık olan materyalleri, kendisi için anlamlı olan 

parçalara ayırarak anlamaya ve kavramaya çalışır.  Bütün herkes tarafından bilinen cevapların, 

mantıksal tarafını görür. Dikkatli ve keskin bir gözlemci olarak yer almakta yaşının çok üstünde 

sözcükleri bilerek yerinde kullanmaktadırlar. Eğitimlerinde okulun hemen hemen tüm etkinliklerine 

katılım göstermektedirler (Özkan, 2013:24).  

2.3.2.Özel Yetenekli Çocukların Ayırt Edici Özellikleri  

Zeka ve yetenekleri cinsiyete bağlı olarak farklılaşma hali birçok çalışmaya konu olmuştur. Bu 

çalışmalar erkeklerin mantıksal matematiksel yeteneklerinin, kızlara nazaran daha iyi olduğunu, buna 

karşın kızların sözel yeteneklerinin erkeklerden daha iyi olduğu ileri sürülmektedir. Ancak bu 

sonuçlara bakarken, geleneksel olarak matematik ve fen gibi alanlarda erkeklerin daha çok çalıştığı, 

hatta öğretmen ve ailelerin bu alanda kız çocuklarının daha az beklenti içerisinde olduklarına ilişkin 

bulgular göz ardı edilmemesi gerekmektedir. Yetenek ve zeka bakımından akranlarından daha üstün 
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olan çocuklar için son yıllarda özel yetenekli çocukların birçok konuda farklılık gösterdiği özelliklede 

bu farklılıkların şu şekilde sıralandığı göze çarpmaktadır; 

• Dikkatleri uzun süre devam etmektedir. 

• Etkileyici bir hafızaya sahiptirler. 

• Çok meraklı bir yapıya sahiptirler. 

• Dil gelişimi erken olmakta ve kapsamlı bir kelime hazinesine sahiptirler, 

• Birçok konuda bilgi sahibi olmak isterler. 

• Kelime oyunları ve esprileri erken algılarlar. 

• Kendilerinden büyük çocuklarla olmayı tercih ederler 

• Çeşitli konularda ilişki kurmaya eğilimlidirler 

• Etkili bir hayal güçleri vardır. 

• Olgun ve doğal arkadaşlıklar ararlar 

Kendileri kadar hızlı öğrenemeyen yaşıtları arasında sabırsız ve acelecidirler. 

Kişisel farklılıklar doğrultusunda özel yetenekli çocuklar birbirinden farklılık 

göstermektedirler. Bazı bireylerde bu farklı ve üstün nitelikler okul öncesi dönemlerde hemen 

anlaşılırken, uygun olmayan çevresel ortamlarda olan bazı üstün yetenekli çocukların tanımlanması ise 

ilköğretim veya ortaokul gibi ileriki gibi akademik yıllarda gerçekleşmektedir (Kıldan, 2011: 808).  

Özel yetenekli çocuklar anlatılırken, genel olarak onların okul içerisindeki davranışları, günlük 

faaliyetleri ve öğrenme durumları göz önüne alınmaktadır. Smutny (2000) okul öncesi dönemlerde yer 

alan 4-5 ve 6 yaş aralığındaki özel yetenekli çocukların genel özelliklerini şu şekilde sıralamaktadır; 

• Mantıklı sorular sorarlar. 

• Kendilerini ifade etmede iyidirler. 

• Birçok konuda meraklarını belirtirler. 

• Geniş bir kelime hazinesine sahiptirler ve karmaşık cümle yapılarını kullanırlar. 

• Olağandışı bir şekilde mantıklı sıralama yaparlar. 

• Nükte ve mizah sahibidirler. 

• Özellikle kendilerine özgü hayal güçleri vardır. 

• Özgün yollarla (kendilerine özgü yollarla) sorunu çözerler. 

• Sanat, müzik ve yaratıcı dramada alışılmadık (beklenmedik-umulmadık) yetenek sergilerler. 

• Hafızaları iyidir. 

• Yeni konularda edinilmiş bilgileri (daha önce öğrendiklerini) kullanırlar. 

• Kurallara çok bağlıdırlar. 

• Okumaya meraklıdırlar. 

• Sürekli dikkatlidirler (dikkat dereceleri yüksektir) ve sürekli zorlu görevler yapmakta ısrar 

ederler. 

• Tek başına çalışmayı isterler ve insiyatif kullanırlar. 

• Hikâye uydurmakta ve onları anlatmakta yeteneklidirler. 

• Fikirleri detaylı bir biçimde tartışırlar. 
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• Özellikle kendilerine özgü hayal güçleri vardır. 

Çevre ile doğal yetenekler birbirlerini önemli ölçüde etkilemektedirler.  Bu nedenle özle 

yetenekli çocukların doğal yetenekleri ile çevrenin etkisi bağımsız bir biçimde ele alınarak 

değerlendirilmesi gerekmektedir. İhmal edilen bireyler, uygun çevre koşullarına sahip olmadı halde 

üstün bir yetenek sergileyebilirken, uygun çevre imkanları sağlanmış olan birey ise, daha düşük 

seviyedeki yeteneklerini üst seviyedeki gibi gösterebilmektedir. Bu bağlamda Kesner (2005) yaptığı 

çalışmada üstün yetenekli çocukların öğretmenleri ile ilişkileri, özel yetenekli olmayan  çocukların 

öğretmenleri ile olan ilişkilerine nazaran  daha düşük seviyede olacağı hipotezi kabul edilmemiştir. 

Özel yetenekli çocukların öğretmenleri, özel yetenekli olmayan çocukların öğretmenleri tarafınca 

açıklanan raporlara kıyasla daha düşük seviyede çatışma rapor etmişlerdir. Yapılan çalışmalardan elde 

edilen sonuçlara göre, özel yeteneği olmayan çocukların öğretmenleri ile olan ilişkileri, özel yetenekli 

çocukların öğretmenleri arasında daha olumlu bir ilişki olduğu tespit edilmiştir (Kıldan, 2011: 809). 

 

 

2.4.Özel Yetenekli Çocukların Eğitimleri  

Özel yetenekli çocukların özel eğitimleri ancak 20. yüzyılın başlarında faaliyete geçtiği 

görülmektedir.  Özel yetenekli çocukların eğitimi için öncülük yapan ülkelere arasında Almanya ve 

Amerika Birleşik Devletleri yer almaktadır. Özel yetenekli çocukların belirlenmesi, eğitimi ve 

izlenimler konusunda Amerika Birleşik Devletleri bu alana çok büyük katkılar sunmuştur. Bu 

doğrultuda 1958 tarihinde “Stupnik Olayı” diye bilinen feza yarışı ve bunun sonrasında çıkartılan özel 

bir yasa ile Amerika Birleşik Devletleri özel yetenekli çocukların eğitimi kapsamında büyük atılımlar 

gerçekleştirmiştir. Almanya’da özel yetenekli çocukların eğitimleri için denemeler yapılarak özel 

sınıflar oluşturulmaya başlanmış ve uygulamalara konulmuştur. Eğitim ve öğretimin temelleri 

arasında; kişisel becerilere ve yeteneklere işlerlik kazandırılarak kişinin geliştirmesine katkı 

sağlamaktır.  

Türkiye’de özel yetenekli çocukların belirlenmesi ve seçim yapılmasına, eğitim ve öğretimine 

özel bir şekilde ihtimam gösterilmesi gerekmektedir. Günümüzde okullarda uygulanmaya konulan 

eğitim ve öğretim programları normal çocukların gelişim kapasitesi göz önüne alınarak hazırlandığı 

için özel yetenekli çocukları kapsamamaktadır. Bu sebeple acil bir şekilde özel yetenekli çocukların 

yapısına uygun bir eğitim ve öğretim programı ve modellerinin geliştirilmesi ve bunların uygulanacağı 

özel eğitim kurumlarının açılmasına, özel yetenekli çocukların ülkemizde istihdam edilmesine yönelik 

olarak stratejik planların yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır (Özkan, 2009:48). 

Milli eğitimin eğitim ve öğretim programlarında özel yetenekli çocuklara yönelik bazı 

hedefler belirlenmiştir. Devlet Planlama Teşkilatı da Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında, insan 

gücü gereksinimi bakımından, özel yetenekli çocuklara özel eğitim hizmetlerinin uygulanması 

programına bağlanmasına dair açıklamalarda bulunmasına rağmen bu konu hakkında her hangi bir 

şekilde faaliyet göstermemiştir. Yine Devlet Planlama Teşkilatı da Beşinci Beş Yıllık Kalkınma 

Plânında, insan gücü modeli niceliksel planlama şeklinde sürdürülmüş fakat beşinci, altıncı, yedinci ve 

sekizinci planlamada nitelik boyutları ortaya çıkmaya başlamıştır. Eğitim sisteminin amacı; bilgi çağı 

insanlarını yetiştirmek olarak açıklanmaktadır  (Bilgili, 2000: 66).  

Bu açıklamada genel özelliklerin yanında "yaratıcı zekâya sahip” olma gibi üstünler ile ilgili 

kriterler konulmaktadır. Bu kapsamda yasal yaklaşımların uygulanması ele alındığında daha fazla Fen 

ve Anadolu liseleri örnek gösterilmektedir. Tüm bunlarla birlikte lisansüstü eğitim görmesi amacı ile 

gelişmiş ülkelere öğrencilerin gönderilmesi TÜBİTAK kapsamında yapılan destekleyici ve geliştirici 

faaliyetleri gösterebiliriz. Diğer yandan Milli Eğitim Bakanlığı tarafınca 1991 tarihinde düzenlenen I. 

özel eğitim konseyi faaliyetleri kapsamında özel yetenekli çocuklar ve eğitimleri ele alınarak bir rapor 

hazırlanmıştır.  

Özel yetenekli öğrencilerin eğitimleri hakkında, üniversitelerde özel bir çalışma ile oluşturulan 

ve büyük çabaların sarf edildiği çalışmalar dışında herhangi ciddi bir çalışma söz konusu değildir. 

Birkaç üniversitenin eğitim fakültesi kapsamında yer alan özel eğitim bölümleri ise diğer engelli 

grupları ile ilgili programlar ve öğrenciler yer almaktadır. Bu bölüm kapsamında özel yetenekliler 
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öğretmenliği ile ilgili henüz bir lisans programı yer almamaktadır. Devlet bakımından eğitim 

çalışmaları içerisinde özel yetenekli çocukların eğitimlerinin özel ve önemli bir yere sahip olması 

gerekmektedir. Yoksa, devlet ve eğitim ilişkisi kapsamında eğitim diğerlerine nazaran daha önemli bir 

yere sahiptir. Eğitimlerin olduğunca kusursuz bir biçimde yapılması bir devlet olarak sorumluluğu ve 

görevi olarak görülmektedir. Bu doğrultuda ünlü filozof Eflatun’un sözünde bahsettiği gibi, "kusursuz 

bir eğitimden ve öğretimden değerli varlıklar çıkar” (Bilgili, 2000: 66).  

2.5.Özel Yetenekli Çocukların İhtiyaçları 

Özel yetenekli çocuk, ülkemizde resmi şekilde kabul edilen tanıma göre, Yaratıcılık, zeka, 

spor, sanat ve liderlik özelliği ya da özel akademik alanlarda yaşıtlarına göre yüksek seviyede 

performans gösteren birey şeklinde tanımlanmaktadır. Özel yetenekli çocuklara sahip olan ebeveynler 

ile yapılan araştırmalar ele alındığında özel yetenekli çocuklara sahip olan ailelerin çocuklarının 

potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak için onların birey olduğunu kabul etmeleri, birlikte etkili zaman 

geçirmek, etkili iletişim kurmak, ısrarcı davranmamak, yaratıcı olmaları, esnek davranmaları, onlara 

düşünme fırsatı vermeleri ve yeni durumlara uyum sağlamaları için teşvik etmelerinin gerekli 

olduğunu ortaya koymaktadır.  

Özel yetenekli çocukların ailelerinin çocuklarını doğru yönde yönlendirmeleri yarar 

sağlayacaktır. Aksi takdirde çete liderlerinin birçoğunun özel yetenekli çocuklardan meydana geldiğini 

göz ardı edilmemesi gereken unsurlar arasında yer almaktadır. Özel yetenekli çocuklar, çoğunlukla 

yanlış yönlendirmelere maruz kalmaktadırlar. Özel yetenekli çocukların ailelerinin daha çok şanslı 

olduğu ve bu ailenin işlerinin daha kolay olacağı düşünceleri yanlış bir kanıya varmaktır. Aslında özel 

yetenekli çocukların aileleri açısından bu olay oldukça zor bir olaydır. Bu çocukların daha çok bilgiye 

ve kaynağa gereksinimleri yer almaktadır. Benzer durumlarda aile içerisinde daha çok iletişim içinde 

olmaya gereksinim göstermektedirler. Özel yetenekli çocukların aileleri, çocuklarının arkadaşları ile 

iletişim kurarak kendilerini tanıtması ve aileler arasında ilk iletişin başlatılması gerekmektedir. Pek 

çok çocuk ailelerinin kendi yaşamlarına az karışmasını istemektedir. Bu ilişkiler diplomatik bir 

biçimde sürekli bir şekilde sıcak tutulması gerekmektedir (Çelikten, 2017: 91-92). 

Özel yetenekli bireyler daha ileri ve karmaşık, entelektüel faaliyetlerde sırf standart eğitim 

programlarının temellerini her tarafı ile kazanmamış olması sebebi ile engellenmemelidirler. Bu 

şekilde üst düzey eğitim şeklinin kademelerinin uygulanması ve tanılamanın ileri ertelenmesi, özel 

yetenekli çocuklar için cezalandırıcı bir etkiye neden olabilir. Bu durumda kişinin mevcut 

potansiyelinin gelişimini engelleyebilir. Bu çocuklara, daha zorlayıcı ve öğrenmesi için gerekli olan en 

temel becerilerin kazandırılmasından daha ileri seviyedeki materyallerin verilmemesi de çok önemli 

bir unsurdur. Bunu dikkate alarısak, özel yetenekli bireylerin öğretmenleri de tüm diğer öğretmenler 

gibi, eğitim öğretim dönemi başında değerlendirme ve gözlem araçlarını kullanarak çocukların hazır 

bulunuşluk seviyelerini belirlemeleri gerekmektedir. Öğretmenlerin özel yetenekli çocukların hazır 

bulunuşluk seviyelerini belirledikten sonra bu bireylerin, öğrenme faaliyetleri esnasında bilgileri 

arasındaki boşlukların doldurulması için dikkatli bir şekilde hazırlanmış bir eğitim ve öğretim 

programına ihtiyaç bulunmaktadır. Başka bir ifade ile, çocuğun ilgi duyduğu beceri ve yetenek, bilgi 

birbirinden çok farklı unsurlardır ve eğitim programlarının mümkün olduğunca bu gereksinimleri 

karşılayabilir biçimde düzenlenmesi gerekmektedir (Davaslıgil, 2004: 292).   

Özel yetenekli çocukların öğretmenleri öğretim görevlilerinin dışında ek öğrenim programı 

hazırlaması gerekmektedir. Sınıf seviyesi onların seviyesinden çok aşağıda kalabilmektedir. Normal 

bir sınıf ortamında özel yetenekli öğrencilerin gereksinimlerini karşılayacak eğitim programlarının 

geliştirilmesi için uygun görülen özelliklerde programların hazırlanması ve uygun özellikleri taşıması 

çok önemlidir. Okulda karşılanması gereken pek fazla ihtiyaç yer almaktadır. Bireylere uygulanan 

zeka ve başarı testleri sonuçları, uygun koşullar ve rehberlik sağlanarak özel yetenekli çocukların daha 

ilk sınıflarından bu temel becerileri kazanacağı bu alanda yapılan çalışmalar ile ortaya konmuştur. 

Özel yetenekli öğrenciler gereksinimlerini anlayan gözlem yapan öğretmenlerin normal sınıf 

ortamlarından teşvik eden öğrenme ortamlarını sağlaması mümkün olmaktadır. Öğretmenler 

farklılaştırılan bir programa gereksinim duyan öğrencileri belirleyerek bu öğrencilerin farklı bir 

biçimde eğitim görmeleri gerektiğini anlayan öğretmenler bu çocuklara yardımcı olmak için daha 

farklı programları yapmaya hazır duruma gelmiştir. Öğretmenlerin okulun ilk döneminde çocukları 
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gözlemleyerek çocukların hangi alanda ne kadar bir bilgiye sahip olduğunu tespit ederek bu çocuklara 

uygun eğitim programları oluşturularak tek tek çocukların kavram haritasının çıkarılması 

gerekmektedir (Dağlıoğlu, 2010: 186). 

2.6.Felsefenin Tanımı 

Felsefe tek bir tanım ile sınırlandırılamayacak kadar geniş bir kapsama sahiptir. Çünkü felsefe 

devamlı bir şekilde tanıma ve tanımlama arayışı olarak yer almaktadır. Felsefe tek bir tanım üzerinden 

açıklanması doğru olmamasının sebebi bu alanda yapılan çalışmaların felsefenin ruhuna aykırı 

düşmesidir. Felsefe her yönü ile düşünme şeklime etki eden ve değiştiren bir unsurdur. Günlük 

hayatımızda anlamak için uğruna çaba sarf ettiğimiz her şey birer felsefedir. Felsefe, bizlere basit 

olduğunu düşündüğümüz ve yönelttiğimiz soruların bazen cevaplanması en zor sorular olduğunu 

göstermektedir. Felsefe hayatımızda sadece öğrenilecek bir şey değil aslında yaşanacak olan her 

şeydir. Felsefeyi Sokrates, bir eleştiri, karşılıklı tartışama, sorgulama ve gerçeği arama çalışması 

şeklinde ele almıştır. Felsefe var olan ile alakalı sorgulama ve soru sorma şeklidir. Felsefe bir bilinç 

durumu, düşünme, belli bir anlam kazandırma çabasıdır. Genel olarak varlıklar üzerinde düşünme, 

anlama, açıklama, eylem, öğrenme, etkinlikler şeklinde açıklanmaktadır (Işıklar, 2019: 12).  

Felsefe kendisinin kim olduğunu ve var olan her şeyin anlamı ile çok derinden ilgilenen bireylerin 

üstlendikleri birer etkinliktir, bu nedenle sorgulama ve düşünme felsefenin temel merkezini meydana 

getirmektedir. Felsefe sorular ile başlayan soru ve sorunlara yönelik eleştirel, sorgulayıcı, sistemli bir 

düşünme tekniği olarak ifade edilmektedir. Bu doğrultuda sorular ile farklı sorular arasındaki 

ilişkilerin felsefenin temelini meydana getirdiğini, bu nedenle felsefe öğrencilere doğru soruları ne 

şekilde sorabileceklerini öğrenmeleri açısından yardımcı olacak en önemli etken ve disiplinlerden bir 

tanesidir. Felsefe cevap vermekten daha çok soru sormanın daha önemli olduğu ve soru sorma, 

sorgulama şekli ile çocukların sorgulama ve soru çağı arasında bir benzerlik kurulabilir (Işıklar, 2019: 

13). 

2.7. Çocuklar İçin Felsefe Yaklaşımları  

Aristotales, felsefenin bireylerin kaçınamayacağı bir etkinlik olduğunu savunmuş, bireylerin 

felsefe yapmak zorunda olduklarını ileri sürmüştür. Horner ve Westacott (2011) ise herkesin zaman 

içerisinde felsefi sorunlar üzerinde düşündüğünü açıklamışlardır. Tarihten günümüze kadar olan 

süreçte birçok filozof ve düşünürlerin görüşlerine göre çocukların erken yaşlardan itibaren felsefe 

alanında eğitilmesinin gerekli olduğunu ileri sürmüşlerdir. İleri sürülen bu görüşlere göre insanların 

düşünme becerilerini etkili bir şekilde kullanarak hayat kalitelerini artırmak ve kendisini etrafına daha 

iyi bir biçimde anlatmasına yardımcı olacağı belirtilmektedir (Güven ve Azkeskin, 2010: 32). 

Montaigne (2018) “Denemeler” isimli eserinde çocukların erken yaşlardan itibaren felsefe 

yapabileceğini belirtmiştir. Çocukların erken yaşlarda felsefe ile tanışmasının çocuklarda iyi düşünme 

ve çıkarım yapma becerilerinde çok önemli olduğunu çünkü iyi düşünen insanların yaşadıkları çevreyi 

doğrudan etkilediği açıklanmaktadır. Çocukların erken dönemlerden itibaren düşünmekten zevk 

alması, etrafındaki olayları ve nesneleri, durumları gözlemleyip yorum yapmakta ayrıca meraklarını da 

gidermek için bir takım sorulara devamlı bir biçimde cevap aramaya çalışmaktadırlar (Ünal ve Aral, 

2014: 282). 

Çocukların küçük yaşta sordukları sorulara derin bir felsefe içermekte  ve zaman ilerledikçe 

sordukları sorular daha çok karmaşık bir şekle gelmektedir. Çocuklar sadece hazır bilgiyi almak yerine 

kendilerine bir açıklanma yapılmasını beklemektedirler. Çocukların yaklaşık olarak 3 yaşını 

tamamladığında kendilerine açıklama yapılması için niçin ve nasıl sorularını sormaya 

başlamaktadırlar. Filozoflar ve düşünürler insanların bir konuya merak duyması ile felsefenin 

başladığını düşünmektedirler. çünkü çocukların dünyaya bir anlam verebilmesi için kendilerini, 

çevresinde yaşananları, çevresinde yer alan insanları kısaca yaşadıkları dünyayı  bilmeyi ve tanımayı 

istemektedirler. Çocukluk dönemlerinde merak ettikleri sorulara cevap bulabilmek ve öğrenmek için 

çok fazla soru sormaktadırlar. Çocuklara felsefe eğitiminin uygulanması onların merak duygusundan 

güçlenerek çocukların anlamlandırma, tanıma gibi süreçlerine önemli katlılar sunmaktadır. çocuklar 

için felsefe erken çocukluktan başlanarak uygulanması doru bir yöntem olarak kabul edilmektedir. 

Bunun sebebi, çocukların erken çocukluk dönemlerinden başlayarak felsefi sorular yöneltmesi, merak 
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etmeleri ve sürekli bir biçimde düşünmesi şeklinde açıklanmaktadır (Karadağ ve Yıldız Demirtaş, 

2018: 1027). 

Öğretmen ve ailelerinin çocuklarına yol göstermesi ve onları yönlendirmeye, onlara ilham 

vermeye başladıklarından dolayı çocukların onlara verebileceği çözümleri fark etmeden uzak 

kalmaktadırlar. Çocuklar için felsefe uygulamasında çocuklara bilgi aktarımı yapmak değil, çocukların 

kendi çalışmaları ile bilgi oluşumunu sağlama aşamasıdır. Çocuklar için felsefe diğer yaklaşımlardan 

ayıran temel farklılıklar ise şu şekildedir; felsefe alanındaki her türlü konu ve soru kavramlarının ela 

alınması bu nedenle bütün disiplinler ile olan düşünme yolları veya sorgulama yöntemi olmasıdır. Bu 

sebeple her alanda yer alan dersler için kullanılabilmektedir. Yaşama karşı eleştirel ve sorgulayıcı bir 

bilincin gelişmesini sağlamak için felsefi bir yaklaşımın küçük yaşlardan itibaren benimsenmesi 

oldukça önemlilik arz etmektedir. Böylece erken yaşlarda çocuklara felsefe uygulaması ile kendi 

özelliklerini tanımalarını, kendilerine güven duymaları bakımından önemli ölçüde beceriler 

kazandırmaktadır (Lone, 2018:72) 

2.8.Çocuklar İçin Felsefe Yaklaşımının Amacı 

Çocuklar için felsefenin amacı; çocukların hipotez üretmesi, soru sormaları, bu sorular 

üzerinde hipotez kurmaları sorulan soruları sorgulamaları, neden ve sonuç ilişkilerini geliştirmesi, 

kendileri açısından önemli gördükleri kavramların üzerinde düşünmelerini sağlayan ve yargıda 

bulunma becerilerini geliştiren bir yaklaşım olarak belirtilmektedir. Çocukların kendi doğasında yer 

alan merak ile keşfetme duyguları felsefe ile birleştiğinde, çocukların ilerleyen yaşamlarında çok 

boyutlu ve daha etkili düşüne bilen kişilere dönüşeceğine inanılmaktadır. Çocuklar ile felsefe 

uygulaması yapılırken temel amaç onlara felsefeyi öğretmek değil, onlar ile birlikte felsefe yapmaktır. 

Çocuklar için felsefe uygulaması çocuk haklarına ve genellikle her çocuğun bireysel görüşünü 

geliştirmesine ve bu aşamada okulu tarafından yardım alma hakkında dair görüş, geliştirmelerine 

neden olmaktadır (Işıklar, 2019: 24). 

Çocuklarda felsefe çocukları daha fazla düşündüren ve düşündüklerini ortaya koyabilen, daha 

anlayışlı, saygılı, akla uygun bir biçime gelmelerine etki ederek toplumlar içinde çözüm üreten ve 

mantıklı düşünen birer birey haline gelmelerini sağlamaktır. Diğer taraftan yaklaşımlar sadece kişisel 

olarak değil, toplumsal bakımdan katkılar sunmaktadır. Bunun nedeni ise çocuklarının gelişiminin 

sağlanmasına yönelik olarak yapılacak olan çalışmalar, toplumsal rehberlik yapacak ve ayrıca etkin bir 

toplumun oluşmasına zemin hazırlayacaktır. Bu yaklaşımlar çocukların; düşünme becerileri, karşı 

görüşleri değerlendirme, yaratıcı düşünme becerileri, hipotezler üretme ve ayrımlar, konsantrasyon 

becerileri, sosyal becerileri, iletişim ve dinleme becerileri, karşıt ve benzer düşüncelerin takip 

edilmesi, açık şekilde başkalarına ifade edebilme gibi alanlarda gelişme sağlayacaktır. Diğer yandan 

çocuklar için sürdürülen felsefe faaliyetleri ile birlikte çocuklar dünyayı tanıma, kendilerini keşfetme, 

sıradan ancak düşündürücü kavramları keşfedebilmesine fayda sağlayacaktır (Karadağ ve Yıldız 

Demirtaş, 2018: 1029). 

2.9.Çocuklar İçin Felsefenin Tarihsel Gelişimi 

Çocuklar için felsefe ve çocuklara verdikleri felsefe dersleri sebebi ile Sokrates ve Herakleitos 

gibi filozofların bulundukları dönemlere kadar ulaştığı varsayılmaktadır. Çocuklar için felsefe 1960 

tarihinde, Matthew Lipman’ın erken yaşlarda felsefe ve  eleştirel düşünme eğitimine yönelik yaptığı 

faaliyetler ile başlamıştır. Bu amaç doğrultusunda Lipman çocuklar için Felsefe Gelişim Enstitüsünü 

kurmuştur. Bunun hemen ardından 1970 tarihinde Gareth Matthews’un da içinde bulunduğu çocuklar 

için felsefe hareketleri başlamıştır. Çocukluk üzerine ve felsefe üzerine düşünme çabasını kapsayan bu 

faaliyetler, 1970 yılından itibaren üzerinde dikkatli bir biçimde çalışılan çekici bir eğitim programı 

haline gelmiştir  (Işıklar, 2019: 24). 

Çocuklar için felsefe 1970 yılından günümüze kadar eğitim bilimlerinde toplulukla sorgulama 

şeklinde adlandırılmış kaynağını Sokrates’ten adını ise filozof Charles Pierce’den almaktadır. 

Çocuklar için felsefenin tarihi kökeni 1960 döneminde çeşitli bakış açıları ve yaklaşımlardan 

etkilenerek devamlı şekillenmeyi sürdürmektedir. Vansieleghem ve Kennedy (2011)Amerika’da yer 

alan çocuklar için felsefe faaliyetlerini yöntem açısından farklı olduğu için birinci ve ikinci nesil 

şeklinde isimlendirdiği iki nesle ayırmıştır. Ayrılan bölümlerden ilk olan nesle Matthew Lipman  ve 

Çocuklar İçin Felsefe Gelişim Enstitüsü 1960 döneminin sonuna doğru öncülük etmeye başlamıştır. 
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Bunun ehem ardından 1970 tarihinde doğru farklı, ancak benzer ilişkili söylemlerin önü açılarak 

Leonard Nelson, Gareth Matthews, Ekkehard Martens, Ann Margaret Sharp gibi araştırmacıların 

çalışmaları ye alamaya başlamıştır ((Funston, 2017:12). 

Bu dönemde yer alan araştırmacılar çocuklar için felsefeyi eşitsiz güç ilişkilerini etkisiz bir 

duruma getirerek yetişkin ve çocuklar aarsındaki ucurumu kaparatak, bireylerin okulda bir sosyal 

demokrasi ortamında olduklarını hissetirecek bir analyışın gelişmesine katkı sunmuşlardır. Ayrıca bu 

dönemin tüm düşünürleri, gerçekleri incelemeye ve aşamada belirli yöntem ve tekniklerin 

kullanılmasına bağlı olarak hümanist bir yaklaşım sergileyerek demokersinin ilerlemesi için 

çocukların bağımsız düşünme yeteneklerini ve bu yetenekelrin geliştirilmesini bir araç ilkesi olarak 

kabul etmişlerdir.  

Türkiye’de kurumsal çerçevede Çocuklar İçin Felsefe MEB’in 2006-2007 eğitim ve öğretim 

yılları içinde pilot illerde yer alan ilköğretim ikinci kademe semeli ders olarak “Düşünme Eğitimi” 

kapsamında ders olarak uygulanmaya başlamıştır. Bu doğrultuda 2007 ve 2008 eğitim ve öğretim 

döneminde bütün illerde yer alan okullarda seçmeli ders olarak konulmasına karar verilmiştir. 

Genellikle felsefi yaklaşımlar ile ilerleyecek olan dersler, zihinsel farklılıklar, eleştirel düşünme 

becerisi gibi unsurlar üzerinde durulmuştur (Kefeli ve Kara, 2008:342). 

2.10. Çocuklar İçin Felsefe Uygulaması 

Çocuklar için felsefe eğitiminde en önemli unsurlardan bir tanesi tartışma topluluğunu 

meydana getirmektir. Tartışma topluluğunun meydana gelebilmesi için herkesin birbirlerini kolay bir 

biçimde görebileceği ve dinleyebileceği bir pozisyonda çember şeklini alarak oturma düzenine 

geçmelidirler. Çocuklar çember şekline geçerek yerlerini aldıktan sonra çoğunlukla çocuklara tartışma 

sürecinde dikkat gösterilmesi gereken unsurlar anlatılarak veya çocukların bu konu ile alakalı 

bildiklerini paylaşımları istenir. Sonrasında ise çocuklar için felsefe eğitim aşaması sırası ile 5 

basamak halinde uygulanmaya başlanır. Uygulanmaya başlanan bu basamaklar şu şekilde 

sıralanmaktadır; 

1- Uyarının yapılması (Thestimulus), 

2- Tartışılacak olan konular, soru ve kavramlar belirlenir (Theagenda), 

3- Sorgulama topluluğunun oluşturulması (Community of Inquiry / Thedialogue), 

4- Değerlendirme (Theassessment), 

5- Felsefi uygulamalar ile etkinlikler (Philosophical exercises and activities) şeklinde 

sıralanmaktadır (Pekkarakaş, 2020:22). 

Eğitimciler, çocuklara felsefe eğitimi uygulaması boyunca rehberlik ederek kolaylaştırıcı rol 

üstlenmektedirler.  Kolaylaştırıcı rolde öncelikle çocuklar ile felsefi tartışamın başlamasını sağlayarak, 

onların dikkatlerini bu yöne çekmeye çalışır ve tartışmanın kaynağını sağlayacak uyarıyı öğrencilere 

sunmaktadır. Bu kısımda uyaran  çoğunlukla tartışam topluluğunun yapısı, yaş grubuna göre, belirli 

bir hikaye veya öykü kitabının ele alınması çocuklar ile paylaşımlı olarak işlenmesi uygun şekilde 

görülmektedir. Bunun dışında yer alan, belirlenmeyen, sınıf içerisinde ortaya çıkan sorun veya 

problemler çerçevesinde spotane gelişim gösteren bir durumda, herhangi bir fotağraf, resim, biryazı, 

bir nesne, görsel  veya dörtlük de uyaran olarak kullanılabilmektedir. Küçük yaşta yer alan çocukların  

dikkat süreleri  bellirli bir şekilde ise kullanılacak uyaran etkili olma süresi göz önüne alınarak, verilen 

felsefi hiyaye ya da metinlerin kısa ve öz olması gerekmektedir. Küçük yaştaki çocuklar gelişim 

dönemleri göz önüne alındığında somut görselleri  daha kolay öğrendikleri için ÇİFEP uygulamasında 

görsellerin yer aldığu kısa hikayelerin kullanılması yaygın bir şekilde görülse de uygulamayı 

yapanların bir kısmı öğrencilerin konu içeriklerinde daha fazla görsele yoğunlaştıklarıne neden 

olabileceğini ifade etmektedirler (Lipman, Sharp ve Oscanyan, 1980). 

Tartışılması gereken tema, kavram, durumların belirlenmesi sürecinde, kolaylaştırıcı tartışma 

aşamasının teması hakkında öğrencilere doğrudan bilgi sorgulamaları yöneltilmez. Öğrencilerin konu 

kapsamına yönelik olarak tartışılacak konu hakkında düşünmelerini sağlayacak sorular ile onları 

yürekli hale gelmesini sağlayarak sonrasında bu soruların cevaplarının  karşılaştırlması için gerekçeleri 

savunmalarını sağlayarak onlara yol göstermeye çalışılmaktadır. Öğrencilerin tartışmalarında 

kolaylaştırıcının çok önemli bir yeri vardır. Bu önemli rolünü tartışma boyunca, çocukların yönelttiği 

sorulara ve birbirleri arasındaki ilşkilere yönelik olumlu ve yapıcı yorumlar yapmalarını  bu şekilde 
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süreci olumlu, olumsuz yargı durumlarından uzak  tutmaktadır.  Bu süreçte hikaye odaklı, basit ve 

kapalı uçlu sorular yerine çocukların daha genel ve açık uçlu, çok taraflı cevapları olabilecek soruları  

sormaya yöneltmek  ve konudan uzaklaşmadan  genel çıkarımların yapılması önemlidir (Pekkarakaş, 

2020:22). 

2.11.Çocuklar İçin Felsefe Yaklaşımında Öğretmenlerin Rolü  

Çocukların düşünme becerilerini geliştirilmesi için yapılan düşünme eğitimleri ve bu 

kapsamda yapılan araştırmalarda, öğrencilere tüm eğitim ve öğretim düzeylerinde, zihinsel 

performansları ile yeterlilik yönünde düşünme yeteneklerinin geliştirilebileceği açıklanmaktadır. Bu 

yönden ele alındığında, düşünme becerilerinin gelişimini destekleyen ve geliştiren eğitim 

programlarının yenide yapılandırılması önem kazanmaktadır. Bireylerin, hayatlarını doğru bir şekilde 

planlaması için etraflarında olup bitenleri doğru bir şekilde değerlendirmeleri gerekmektedir. Bu 

düşünme becerileri düşünme eğitimi sayesinde kazandırılmaktadır (MEB, 2007). 

Bu doğrultuda çocuklara, eğitim sunan ve onlara örnek olan en önemli dinamikler arasında yer 

alan öğretmenlerdir ve öğretmenlerin eğitimde aldıkları sorumluluklar, çok yüksek seviyede yer 

almaktadır. Çocuklar ile felsefe eğitimleri bilindik bir şekilde öğretmenlerin anlattığı ve çocukların 

dinlediği ders işleyişinden çok farklı olarak yer almaktadır. Felsefe eğitiminin çocuklara 

verilmesindeki temel amaç, bir konuyu öğrenmek değil, o konu üzerinde düşünmeyi öğrenerek 

öğrencilerin kendilerinin bilgiye erişmeleri için fırsatlar sunmaktır. Bu sebeple çocuklarda felsefe 

eğitiminde öğretmenler, kolaylaştırıcı olarak görülmektedir. Bu eğitim aşamasında öğretmenlerin 

görevi bilginin aktarıcısı olmak değil tam tersine soru yönetimi ile öğrencilerin düşünmelerini 

sağlamak ve düşündüklerini söyleye bilecek cesareti onlara kazandırmaktır. Çocuklarla felsefe 

uygulamasında öğretmen çocuklara sorular yönelterek çocukların her birinin ayrı ayrı düşüncelerini 

ifade etmesini sağlayarak bu düşünce ortamında bireylerin kendi düşüncelerini bulmalarına fırsat 

sunar. Öğretmenler doğru zamanda çocuklara doğru sorular yönelterek çocukların kendi düşüncelerini 

sunarken diğer fikirlere karşıda merak duymalarını sağlar. Öğretmenler, çocukların bilgiye nasıl 

ulaşacaklarını ve bu bilgileri nasıl kullanacaklarını, tanıtabileceklerini, eleştireceklerini ve elde edilen 

bilgilerin nasıl değerlendirilebileceğini göstermelidir. Bu kapsamda çocuklar için yol gösterici bir rol 

üstlenmeleri öğretmenlerden beklenmektedir (Pekkarakaş, 2020:26). 

Öğretmenlere yol gösteren, rehberlik ve süreç boyunca çocukları yönlendiren kolaylaştırıcı 

role sahip olan ÇİFEB uygulaması yardımcı bir yöntem olarak yer almaktadır. Erken çocukluk 

dönemlerinde sözel ifade becerileri yetişkinlerinki kadar gelişim göstermeyen çocukların düşünce ve 

duygularını anlaşılır bir şekilde belirtmeleri çocuklar açısından zor olabilmektedir. Bu sebeple erken 

çocukluk dönemlerinde çocuklara uygulanan ÇİFEB uygulaması yapan öğretmenlerin çocuklara 

düşünce ve duygularını daha kolay bir şekilde ifade edebilecekleri çeşitli olanaklar sağlamaları uygun 

görülmektedir (Pekkarakaş, 2020:27). 

2.12. Yurt İçi Araştırmalar 

21. yüzyılda ülkemizde düşünme eğitimi programlarında yükselme olduğu saptanmıştır. Yer 

alan bu programların çocukların gelişimlerinde etkililiğini araştıran çalışmalar ele alındığında 

akademik başarı, öz düzenleme, eleştirel düşünme, mantık, sosyal beceriler, muhakeme çıkarım, 

konuşma ve okuma gibi dil becerileri ve üst bilişsel farkındalık seviyeleri üzerinde düşünme 

eğitimlerinin etkili olduğu yapılan çalışmalar ile ortaya çıkarılmıştır. Son dönemlerde çocuklar ile 

felsefe ile alakalı araştırmalarda artış olduğu gözlemlenmektedir. Yapılan çalışmalar ele alındığında 

felsefe eğitimi hakkında erişilebilen 33 çalışmanın 11 tanesinin uygulamaya yönelik olduğu ve 

bununla birlikte 22 tane de kuramsal çerçevede çocuklar için felsefe eğitiminin açıklandığı 

çalışmalardan oluştuğu saptanmıştır. Çocuklar için felsefe eğitimini ele alan araştırmaların bir kısmına 

ve değindikleri konulara aşağıda yer verilmiştir. 

 Bingham (2015)’te yaptığı çalışmada Öğrenmenin beş bileşenine değinmiş ve bu beş 

bileşeni: 1) Öğrenmenin bir mantığa dayanması 2) Öğrenme sayesinde amaca hizmet etmesi 3) 

Öğrenmenin normal formlarla ilgili olması 4) öğrenmedeki talimatlar silsilesi ve öğretmenin bilgiyi 

öğrencilere ulaştırması 5) öğrenenlerin varlığı ve öğreten arasındaki ilişki, olarak özetlemiştir. Bu beş 
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unsurun da Felsefenin hedeflerinin önünde engel oluşturduğunu ele almış ve p4c uygulamalarının bu 

engelleri aşmada nasıl kullanılacağını anlatmıştır.  

 Çayır (2015) ‘teki makalesinde Çocuklar için felsefeyi felsefi terim ve sorunlar üzerine 

erişkin önderliğinde çocukların devam ettirdiği tartışmalar olarak tanımlamıştır. Çocuklar için felsefe 

uygulamalarının sadece sözel derslerde değil birçok ders alanında uygulanabilirliğine değinilmiştir. 

Makale çalışması sonuç olarak Çocuklar için felsefe uygulamalarının ana okulu döneminden başlamak 

üzere yüksek öğretime kadar geçen süreçte, tüm kademelerde kullanılması gerekliliğine değinmiştir.  

Gregory (2011)’ de yapmış olduğu çalışmasında, çocuklar için felsefeyi nicel olmayan 

deneyimlerle birlikte sorgulamaya değer veren Amerikan pragmatizminde mana arayan ve bir yaşam 

tarzı olarak Helenistik geleneğe dayanan insancıl bir uygulama olarak tanımlamıştır. Makalesinde bu 

alandaki karşıt yaklaşımlar arasındaki etkileşimler için bir diyalog olma gayreti içindedir.  

Vansieleghem ve Kennedy (2011)’ de , gerçekleştirdikleri çalışmalarında çocukar için Felsefe 

uygulamalarının tarihçesine değinmişler ve 1970’lerde Matthew Lipman ile başlatılan programın, 

felsefi çalışmaları devletin okulları dahil, tüm alanlarda felsefe ve çocukluk terimlerinin arasındaki 

ilgiyi ortaya koymaya çalışmışlardır.  

 Makalede aynı zamanda çocuklar için felsefe uygulamalarının dünya çapında her geçen yıl 

daha çok rağbet gördüğü belirtilmiş ve son zamanlarda bu fikre biçim veren asıl argüman ve 

düşüncelerin incelemelerini sunarak bu ilginin nedenlerine değinilmektedir.  

Doddington (2014)’ teki çalışmasında çocukların felsefeyle eğitimlerine değinmiştir. Çalışma, 

John Dewey’in çalışmasına atıfta bulunarak felsefe yapısının sorgulama temelli olması, kafa 

karıştırıcı, öğrenmeye istek uyandıran, demokratik bireyler yetiştirmeye katkı sunan bir yapıda 

olduğunu belirtir. Makalede Dewey’in “deneyim” tanımı yeniden işlenir ve çocukların harekete 

geçmesinde neyin eğitici rol oynadığı araştırılmaktadır.  

Çiçek (2017)’ deki çalışmasında çocukluk döneminin masumluğuna değinmiş ve bu halin 

çocukta soru sorma yeteneğini de beraberinde getirdiğini belirtmiştir. İşte çocuğun ilk dönem soruları 

ile bir filozofun da sorularının benzer özellikler, zaman zamanda farklı özellikler gösterdiğini 

belirtmiştir. Bu farklılığın temel nedenini bilinç farklılığına bağlayan Çiçek, düşünme eğitimleri ile 

çocukların soru sorma niteliklerinin arttırılabileceğini söylemektedir. Yaşla beraber soru sormayı 

bırakan yetişkinlere dönen bireyleri felsefe ile yeniden soru soran bireyler haline getirmek 

mümkündür. Çiçek çalışması sayesinde çocuk ve felsefe arasında bağlantılar kurmakta ve bu eğitimin 

devamlı hale getirilmesinin gerekliliği üzerinde durmaktadır.  

 Boyacı, Karadağ ve Gülenç (2018)’ de yapmış olduğu çalışmada çocuklar için felsefe 

uygulamalarının amaçlarına değinmiştir.  Uygulamalardaki amaç, farklı ve yaratıcı düşünmeyi 

geliştirmektir. Bunu da ancak işbirlikçi düşünme ortamını sağlayan bu uygulama ile sağlamak 

mümkündür. 5-10 yaş arasını hedef alan uygulamalarda değişik disiplinlerden felsefi bakış açıları yer 

almaktadır. Çalışma bu farklı bakış açılarının tarihsel ve felsefik köklerini de ele alarak ilerlemektedir. 

Bu sayede, çocuklardaki değişik yetenek alanlarına etkilerini ortaya koymayı ve bu etkiler 

doğrultusunda eğitim/öğretim ortamlarındaki öğretmen/kolaylaştırıcı için değerli olan neticeleri de 

ortaya çıkarak bazı önerilerde bulunmaktadır.  

Karasu (2019)’da yaptığı çalışmada  çocuklarla felsefe eğitimi kapsamında irdelenmiş çocuk 

edebiyatı ürünlerini yenileyerek Bloom taksonomisine göre düzenleyerek değerlendirmeye çalışmıştır. 

Yaptığı yüksek lisans tezinde ilköğretim 4. sınıf öğrencilerine oturum düzenlemiştir. Yaptığı etkinlikte 

Yeşil Parmaklı Titsu eserinden yararlanarak eserin içeriğinde çocuklar için soyut kavramlara yer 

vermiştir. Çalışmanın sonucunda çocuklara özgün ürünleri geliştirme becerilerine pozitif olarak destek 

verdiği belirtilmiştir.  

Gür (2011)’de yaptığı çalışmasında okul öncesi dönemlerde yer alan çocukların yetenek ve 

becerilerinin, çocuklar için felsefe eğitim programı ile gelişim gösterip göstermeyeceğine yönelik 

olarak kuramsal bir tartışma kapsamında hazırlandığı bir araştırma çalışması ortaya koymuştur. 

Yapılan araştırma neticesinde ÇİFEP gibi düşünme eğitimlerinin meydana getirilmesinin ve bunun 

geliştirilmesinin çocukların eğitimlerine katı sunacağı ve uygulamanın çocukların gelişim aşamasında 

olumlu etkiler sağlayacağı belirtilmiştir. Erken dönemdeki çocuklar için eğitim çalışmalarının 
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yapılmasının gerekli olduğu ve bu programların resmi eğitim programlarının içerisinde yer alması 

gerektiğini bunun çocuklar için yarar sağlayacağını vurgulamaktadır.  

Kanat (2020) yılında yaptığı doktora tezinde sokratik sorgulama çalışmalar ile geliştirerek bu 

çalışmaların anaokulu öğrencilerine yönelik yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda 5-6 yaş grubunda yer 

alan çocukların ahlaki yargılarına ve eleştirel düşünmeye olumlu katkı sunduğu tespit edilmiş ve 

anaokullarında ders programı olarak uygulanması önerilmiştir. 

Çalışmalar ele alındığında, ülkemizde felsefe eğitimi ile ilgili yapılan çalışmaların 

çoğunluğunun kuramsal makale ve çalışmalar olduğu deneysel amaçlar ile yapılan çalışmaların ise 

daha sınırlı sayıda yapıldığı görülmektedir (Akdağ, 2011; İyi, 2011; İlhan Tunç, 2017; Kenan ve 

Demir Çelebi, 2014; Günay, 2011; Karakaya, 2006a; Önal, 2011; Dirican, 2017; Karakaya, 2006b; 

Dombaycı, 2014; Oral, 2013). 

2.13. Yurt Dışı Araştırmalar  

 Çalışma kapsamında literatür taraması yapıldığında çocuklarla felsefe eğitimine yönelik 

olarak çeşitli ülkelerde farklı alanlara yönelik olarak çalışmaların yer aldığı  görülmüştür. Yapılan 

çalışmalar sistemli bir biçimde incelendiğinde şu başlıklar ortaya çıkmaktadır;  

• Okuduğunu Anlama; Dyfed County Council, 1994; Lipman ve Bierman, 1970; Fields, 1995; 

Williams, 1993; Haas, 1975; yer almakta,  

• Mantıksal Akıl Yürütme; 1993; Sasseville, 1994; Lipman et al. 1980; Institute for the 

Advancement of Philosophy for Children, 2002; Williams, 1993;  

• Kendini İfade Edebilme Dyfed County Council, 1994;  

• Yaratıcı Düşünme Education Testing Service, 1978;  

• Kendine Güven, Öz Değerlilik; Sasseville, 1994; Dyfed County Council, 1994;  

• Duygusal Zeka; Doherr, 2000; gibi eserlerin yer aldığı görülmektedir.  

Arabzadeh ve diğerleri (2016)’da yaptıkları çalışmada çocuklar için felsefe programının zeka 

gelişimine karşı etkileri incelenmiştir. Çalışmaya katılımcıların belirlenmesi için Wechsler Zekâ Testi 

kullanılmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen  bulgularda  sözel zeka puanlarında  anlamlı bir biçimde 

artış yaşandığı görülmüştür.  

 Erfani ve Rezaei (2016) yaptığı araştırmada çocuklar için felsefe eğitiminde eleştirel düşünme  

etkisi incelenmiştir. Çalışma yarı deneysel desen ile yapılmış çalışmaya 40 kız öğrenci katılmıştır. 

Çalışma sonucunda elde dilen bulgular çocuklarda felsefe eğitiminin akıl yürütme, eleştirel düşünme 

gibi unsurların anlamlı bir şekilde arttığı görülmüş çocuklar için felsefe programının eğitime dahil 

edilmesi önerilmiştir.  

Jahani ve diğerleri (2016) Döneminde yapmış olduğu çalışmasında çocuklarda felsefe 

eğitiminin yaratıcık üzerindeki etkisi incelenmeye çalışılmıştır. Çalışmaya altıncı sınıf erkek 

öğrenciler katılım göstermiştir. çalışma sonucunda elde edilen verilere göre çocuklar için felsefe 

eğitiminin öğrencilerin yaratıcılık seviyesini artırdığı görülmüştür.  
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3.YÖNTEM 

3.1.Araştırmanın Modeli 

 Bu araştırmanın amacı özel yetenekli öğrencilerin p4c ( Çocuklar için Feslefe) 

uygulamalarına yönelik tutum ve görüşlerini ortaya çıkarmaktır. Bu amaca ulaşmada yöntem olarak 

nitel araştırma yöntemi tercih edilmiştir.  

3.2. Çalışma Grubu 

Araştırma yürütülürken çalışma grubu olarak Halil İnalcık Bilim ve Sanat Merkezine devam 

eden destek 1 sınıfı öğrencilerinden rastgele bir seçim yapılmıştır. Bu bağlamda merkezimize 

devam etmekte olan 3. Sınıf öğrencisi olan 16 öğrenci ile veli onayları bağlamında görüşme 

gerçekleştirilmiştir.  

3.3. Veri Toplama Araçları 

Bu çalışmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu 

kullanılmıştır. (Ek-1) 5 açık uçlu sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu 

araştırmacı tarafından geliştirilmiştir. Veri toplama aracı geliştirildikten sonra uzman 

görüşleri alınmıştır. Görüşmeler, Halil İnalcık Bilim ve Sanat Merkezi Destek 1 Atölyesinde 

yapılmıştır. Mülakatlardan önce katılımcı öğrencilerin velilerinden yazılı onam formu imzalı 

şekilde alınmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formu yüz yüze uygulanmış ve görüşme 

süreci yaklaşık 10 dakika sürmüştür. Görüşme sürecinde veriler yazılı ve görsel olarak kayıt 

altına alınmıştır. 

3.4.Verilerin Analizi 

Nitel araştırmalarda sıklıkla karşılaşılan içerik analizi yöntemi, verilerin analizinde 

kullanılmıştır. İçerik analizinin nedeni, birbiriyle aynı olan verileri uygun tema ve kategorilere 

yerleştirerek anlaşılır kılmaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2013). Araştırmada içerik analizi 

yapılırken Yıldırım ve Şimşek (2013) tarafından belirtilen 4 aşama takip edilmiştir. (1) 

Veriler görüşme sorularına göre kodlanmıştır. Daha sonra (2) kodlar belirli kategori ve 

temalar altında toplanmış, (3) veriler kod ve temalara göre düzenlenmiş ve (4) bulgular 

yorumlanmıştır. İçerik analizinin güvenilirliği ve geçerliliği için uzmanlar tarafından kodları, 

kategorileri ve temaları gözden geçirmesi istenmiştir. Uzman görüşleri alındıktan sonra 

analizler sonuçlandırılmıştır. Bulgular bölümünde kodlar, kategoriler ve temalar sunulmuş, 

katılımcıların isimleri belirtilmemiş ve her katılımcı Ö1, Ö2, Ö3, Ö4, Ö5, Ö6, Ö7, Ö8, Ö9, 

Ö10, Ö11, Ö12, Ö13, Ö14, Ö15 olarak kodlanmıştır. Bulgular bölümüne geldiğimizde, 

katılımcıların beyanlarını yansıtmak amacıyla doğrudan alıntılara yer verilmiştir. 

3.5.  İnandırıcılık 

Başkale (2016) bilimsel çalışmaların ikna edici olmasının önemini vurgulamıştır. .Krefting 

(1991) nitel çalışmalarda ikna etme ve sonuçların gerçek olmasını inandırıcılık için bir ön koşul kabul 

etmiştir. İnanılırlığı daha fazla kılmak için katılımcı onayı ve yeterli örneklem büyüklüğüne ulaşmak 

(Başkele, 2016) da gerekmektedir. Çalışmamız 16 destek 1 öğrencisi ile gerçekleştirildiği için odak 

grup görüşmesine (Başkale, 2016) uygun ve onaylanabilir özelliklere sahiptir. 

4.BULGULAR VE YORUMLAR  

Bu bölümde, araştırmanın bulguları, araştırmanın alt problemlerine dayalı olarak 

sırayla tartışılmıştır. Görüşmeler sonrasında analiz edilen görüşme verileri 5 tema altında 

toplanmıştır. Analizler sonucunda P4C Soruşturma Çemberi Hakkındaki Görüşler, Metni 

Çalışırken Zorlanılan Yerler, Bildiklerimizden Şüpheye Düştüğümüz Yerler, Eşya ve 

Nesnelere Karşı Bakış Açısını Değiştirme Durumu, P4C Atölyesine Katılma İsteğinin 

Nedenleri olmak üzere beş temaya ulaşılmıştır. 

Tablo 4. 1  P4C Soruşturma Çemberi Hakkındaki Görüşlere ilişkin kodlar 
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 Kodlar Katılımcı 

P4C Soruşturma Çemberi 

hakkındaki görüşler 

Kafa karıştırıcı Ö1, Ö4, Ö5 

Farklı bakış açısı Ö1, Ö13 

İlgi çekici Ö2 , Ö6, Ö8, Ö9, Ö10, Ö13, 

Ö14, Ö15 

Düşündürücü Ö3, Ö6, Ö7, Ö9, Ö16 

Eğlenceli  Ö4 , Ö7, Ö13 

Zor Ö6 

Mantıklı  Ö11 

Garip  Ö11 

İyi planlanmış Ö12 

 

Tablo 4.1’e göre, öğrenciler P4C soruşturma çemberini çoğunlukla ilgi çekici 

bulduklarını ifade etmişlerdir. Bunun yanında öğrenciler p4c soruştura çemberini ikinci 

çoğunlukta düşündürücü olarak tanımlarken, bazı öğrenciler ise p4c soruşturma çemberini 

eğlenceli, kafa karıştırıcı, mantıklı, garip, iyi planlanmış, farklı ve zor olarak 

tanımlamışlardır.  

“Kafa karıştırıcı, beyin yakıcı ve beni çok farklı çıkarımlara yöneltti.” (Ö1) 

“ Güzeldi, birazcık zordu. Çok düşünmek gerekiyordu.” (Ö6) 

“Güzeldi.” Ö8 

“Güzeldi, felsefe yapmayı öğrendim.” (Ö9) 

 “çok sevdim. Herkes birbirini görebiliyordu.” (Ö10) 

“Değişik, güzel, eğlenceli bir şey” (Ö13) 

“çok sevdim.” (Ö14) 

“Bence P4C çemberi felsefe için iyi oldu.” (Ö15) 

“Güzel çünkü çocukların düşünmesini sağlıyor.” (Ö16) 

“ Çok düşündürücüydü.” (Ö3) 

“Güzeldi. Birazcık zordu. Çok düşünmek gerekiyordu.” (Ö6) 

“Çok kafa karıştırıcıydı ama eğlenceliydi de. (Ö4) 

“Çok eğlenceli, düşündürücü.) (Ö7) 

“Beyin yakıcıydı.) (Ö5) 

“Bence çok güzel bir şey. Kim planladıysa teşekkürler.” (Ö12) 

“çok mantıklı buldum. Ama biraz garip.” (Ö11) 

“Sevdim.” (Ö2) 

 

Tablo 4.2 Metni çalışırken çocukların zorlanma durumlarıyla ilişkili kodlar 

 Kodlar Katılımcı 

Metni çalışırken zorlanılan 

yerler 

Nesneye farklı amaç yükleme  Ö1, Ö15 

Nesnenin tanımlanamayışı  Ö2, Ö9, Ö4, Ö14, Ö16 

Nesnenin değişkenliği  Ö3, Ö8 

Nedenselliğe odaklanmak Ö5 

Sorulara cevap verme Ö6 

Teknolojik ilerlemeyi anlama Ö11 
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Mantık aramaya çalışma Ö12 

 

Tablo 4.2’ye göre katılımcı öğrencilerin büyük çoğunluğu p4c metnini çalışırken büyük 

çoğunlukla nesnenin tanımlanmasında zorlandıklarını ifade etmişlerdir. Bunun yanında öğrenciler, 

nesneye farklı amaç yükleme, nesnenin değişkenliği, nedenselliğe odaklanmak, sorulara cevap verme, 

teknolojik ilerlemeyi anlama ve mantık aramaya çalışma gibi durumlarda da zorlandıklarını ifade 

etmişlerdir.  

“Sandalyenin meteora düştüğü yer. Ona anlam yükleyen kimse kalmamıştı.” (Ö2)  

“Zargon şapkası mı yoksa sandalye mi olması konusu.” (Ö9) 

“Tüm sorgulamalarda zorlandım. Hepsi hayır gibiydi. Anlamsız ve kafa karıştırıcıydı.” (Ö4) 

“3.soruda, çünkü iki seçenek vardı. Yalan olmasın diye emin olamadım.” (Ö14) 

“Sandalye olup olmadığına inanmak çok zordu. (Ö16) 

“Ustasının yazısını okuduğumuzda zorlandım. Çünkü; başka başka yerlerde kullanıyorlar ama o hala 

aynı nesneye döndü. Bunu düşünmek beni zorladı.” (Ö3) 

“Sonuydu. Altında sandalye yazdığında nasıl düşüneceğimi şaşırdım.”(Ö8) 

“çalındığı an. Çünkü onlar kafaya takmak için çalıyorlar.” (Ö1) 

“Zargonluların nesneyi zargon şapkası olarak kullanması.” (Ö15) 

“Sorular oldu. Çünkü karar veremedim nasıl cevap vereceğime.” (Ö6) 

“Hep neden diye sordunuz. Onları cevaplamak.” (Ö5) 

“Sonu. O kadar mantıksızdı ki, hayatımı sorguladım. (Ö12) 

“İnsanların teknolojisi, çünkü insanlar başka dillerle anlaşabiliyorlar.” (Ö11) 

 

 

 

 

 

 

Tablo 4.3 Metni çalışırken, çocukların bildiklerinden şüpheye düştükleri yerlere ilişkin kodlar.  

 Kodlar Katılımcı 

Bildiklerimizden şüpheye 

düştüğümüz yerler  

Nesnenin farklı amaçla 

kullanılması 

Ö1, Ö4, Ö10 

Nesnenin gerçekten ne 

olduğuna karar verme 

Ö2, Ö11, Ö12, Ö14, Ö16 

Hayır olmadı Ö3, Ö5, Ö7, Ö8, Ö9, Ö13, 

Ö15 

Sorular karşısında kararsız 

kalma 

Ö6 

 

Tablo 4.3’e göre katılımcı öğrencilerin büyük çoğunluğu metni çalışırken bildiklerin şüpheye 

düşmediklerini ifade etmişlerdir. Katılımcı öğrencilerin birçoğu nesnenin gerçekten ne olduğuna karar 
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verirken bildiklerinden şüpheye düştüklerini ifade ederlerken, daha az bir kısmı nesnenin farklı amaçla 

kullanılmasının kendilerini şüpheye düşürdüğünü ifade etmişlerdir. Bir öğrenci ise sorular karşısında 

genel olarak kararsız kaldığını ifade etmiştir.  

“Hayır olmadı.” (Ö3, Ö7, Ö9, Ö15) 

“Olmadı. (Ö5, Ö8, Ö13,  

“En son kısımda o neşene gerçekten sandalye midir, değil midir?, diye düşündüm.” (Ö2) 

“Evet, sandalyenin altında yapan kişinin sandalye yazmış olması.” (Ö11) 

“Evet, tam ortası. Nesnenin altındaki yazıyı nasıl fark etmedikleri.” (Ö12) 

“Evet, üçüncü soruda. Sandalye şapka mıdır?, değil midir?” (Ö14) 

“Oldu. Sandalye meteora çarptığında bu nedir diye soruldu.” (Ö16) 

“Müzedeki yere getirmeleri. Çünkü kendi yaptığı şeyi geri alıyor ve farklı bir şekilde alıyor” (Ö1) 

“Evet. Sandalyenin ne kadar çok farklı amaçla kullanıldığını gördüm.” (Ö4) 

“Bir kadının üzerine oturduğu nesne ve o nesneyi barınmak için kullanıldığı alan.” (Ö10) 

“Sorularda evet, sonra bir an hayıra geçiyorum.” (Ö6) 

 

Tablo 4.4 Metnin eşya ve nesnelere bakış açısını değiştirme durumuyla ilişkili kodlar 

 Kodlar Katılımcı 

Eşya ve nesnelere karşı 

bakış açısını değiştirme 

durumu 

Evet  Ö1, Ö3, Ö4, Ö6, Ö7, Ö9, 

Ö10, Ö11,  Ö12, Ö13, 

Ö14, Ö15, Ö16,  

Biraz  Ö2 

Hayır  Ö5, Ö8 

 

Tablo 4.4’e göre katılımcı öğrencilerin büyük çoğunluğu çalışan metnin eşya ve nesnelere 

karşı bakış açılarını değiştirdiğini ifade etmişler. Bununla birlikte katılımcı öğrencilerin daha az bir 

bölümü eşya ve nesnelere karşı bakış açılarında biraz değişikliğe neden olduğunu söylerken iki 

öğrenci eşya ve nesnelere karşı bakış açılarında herhangi bir değişikliğin oluşmadığını söylemişlerdir. 

“Evet. Mesela sandalyenin materyallerine kadar gittim. Madeni değiştirip yeni şeyler elde 

ediyorlar.” (Ö1) 

“Evet.  Daha önce hiç böyle düşünmemiştim. Sadece kendi bakış açımla bakıyordum. Oysa 

farklıymış.” (Ö3) 

“Evet. Sandalyenin ne kadar çok arklı amaçla kullanıldığını gördüm.” (Ö4) 

“Evet. Çünkü herkese karşı farklı olabiliyor. Bizim düşündüğümüz bir şey.” (Ö6) 

“Evet değişti. Sandalyenin kedi için yuva , insan için oturak olduğunu anladım. “ (Ö7) 

“Evet. Hem de çok değişti. Sandalye her şey olabilirmiş.” (Ö9) 

“Evet. Çünkü herkese karşı bir sandalye başka bir şey. İnsanlar oturmak için, kediler barınmak için ve 

uzaylılar kafalarına takmak için kullanıyorlar. “ (Ö10) 

“Bir an sadalyeye oturup geçmenin yanlış olduğunu dikkatli bakmak gerektiğini anladım.” (Ö11) 

“Çok değiştirdi. Her şey tuhaf geliyor” (Ö12) 

“Evet. O nesneye farklı gözle bakılabilir.” (Ö13) 
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“Sandalyenin her anlamda kullanılabilir olduğunu.” (Ö14) 

“Evet değiştirdi. Çünkü sandalyeyi farklı şekillerde kullanabiliyoruz. “ (Ö15) 

“Değiştirdi. Çünkü sandalye her canlı için değişik bir şey . diğer şeyler de öyledir.” (Ö16) 

“Biraz, sandalyeden şüphe duydum.”  (Ö2) 

“Değişmedi.” (Ö5, Ö8) 

 

Tablo 4.5 Öğrencilerin p4c atölyesine katılma istekliliğine ilişkin kodlar 

 

 Kodlar 1  Kodlar 2  Katılımcı 

p4c atölyesine 

katılma isteği 

İstiyor Düşündürücü Ö1, Ö5, Ö6, Ö10, Ö15 

Eğlenceli Ö2, Ö4, Ö7, Ö8, Ö10, 

Ö13, Ö16 

Güzel Ö9, Ö10, Ö11, Ö14, 

Ö15 

Zorlayıcı  Ö3, 

İstemiyor P4c 

uygulamalarına 

benzer atölyeye 

devam etme 

durumu 

Ö12 

 

Tablo 4.5’e göre katılımcı öğrencilerin neredeyse tamamı p4c atölyesi açılması durumunda 

katılmak istediklerini belirtmişlerdir. Katılımcı öğrencilerden sadece bir tanesi katılmak istemediğini 

ifade etmiştir.  Böyle bir atölyeye katılmak istediklerini belirten öğrencilerin büyük çoğunluğu p4c 

uygulamasını eğlenceli bulduğunu söylemiştir. Katılmayı isteyen kalan büyük çoğunluktaki öğrenciler 

de p4c uygulamasının düşündürücü, güzel ve zorlayıcı olduğunu ifade etmişlerdir. Katılmak 

istemediğini belirten bir öğrenci ise böyle bir atölyeye zaten devam ettiğini ifade etmiştir.  

“İsterim. Eğlendim.” (Ö2) 

“Evet. Çünkü çok eğlenceliydi.” (Ö4) 

“İsterim. Çünkü çok eğlenceliydi.” (Ö7) 

“Evet. Çünkü felsefeyi seviyorum.” (Ö8) 

“Evet. Çünkü güzeldi, eğlenceliydi, düşündürücüydü.” (Ö10) 

“İsterim. Çünkü çok eğlenceli ve değişik bir şey.”  (Ö13) 

“İsterim. Çünkü çok eğlendim.” (Ö16) 

“Tabii ki, boş durmak yerine böyle bir beyin çalıştırma projesinde olmak hoşuma gider.” (Ö1) 

“Evet. Böyle soruları düşünmek, kafamı zorlamak beni mutlu ediyor.” (Ö3) 

“Evet. Bakış açımı değiştirdiği için.” (Ö5) 

“Evet. Çünkü böyle şeyleri ben hep düşünüyorum zaten.” (Ö6) 

“Evet. Çünkü eşyaya bakış açımı değiştiriyor.” (Ö15) 

“Evet isterim. Felsefe yapmak çok güzelmiş.” (Ö9) 

“Evet. Felsefeyi çok sevdim.” (Ö11) 
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“Evet. Felsefeyi seviyorum.” (Ö14) 

“Evet. Böyle soruları düşünmek, kafamı zorlamak beni mutlu ediyor.” (Ö3) 

“İstemem. Çünkü başka bir p4c atölyesine gidiyorum.” (Ö12) 

 

Yapılan çalışmada özel yetenekli çocuklar ile yapılan felsefe etkinliklerinin  farklı boyutlardan  

çocuklar için oldukça yararlı olduğu tespit edilmiştir. Çocuklar üzerinde gerek eleştirel gerekse 

yaratıcı düşünme bakımından, sosyal becerilerinin gelişimi açısından iletişim eylem seviyelerine olan 

katkısı olsun çocuklar ile felsefe ve çocuklar ile felsefe deneyiminin besleyici olduğu yapılan çalışma 

sonucunda ortaya konulmuştur. Bu etkinliklerin temel unsurunu çocuklar için felsefe programlarının 

uygulanması oluşturmaktadır. Çalışmanın çocuklar üzerinde olumlu erkiler bıraktığı sonuçlar ile 

örtüşmektedir. Çocuklar için felsefe uygulamasının çocuklarda eleştirel düşünme ve yaratıcılık 

seviyeleri üzerinde olumlu etkilerinin olduğu neticesine ulaşan akademik çalışmalarda (Naseri ve ark., 

2017; Benade, 2011; Rahdar ve ark., 2018) gibi araştırmacıların çalışmaları yer almaktadır. Örnek 

olarak  Benade(2011) yılında yapmış olduğu  çalışmada çocuklar için felsefe yaklaşımının  7 aylık bir 

program olarak uygulayarak çocuklar üzerinde anlamlı bir ölçüde fark yarattığını gözlemlemiştir.  

Rahdar ve ark. (2018) 12 hafta boyunca uyguladıkları felsefi uygulamaların  çocukların öz 

yeterlilik  ve eleştirel düşünme becerilerine anlamlı düzeyde etki ettiğinin sonucuna ulaşmıştır.  

Yapılan bu çalışmalar sonucunda özel yetenekli çocukların yaratıcılık ve eleştirel düşünme 

becerilerinin gelişimi açısından çocukla için felsefe eğitimlerinin anlamlı ölçüde fark yaratacağı 

düşünülmektedir.  

5. SONUÇ VE ÖNERİLER  

5.1 Sonuç :  

Bu çalışmanın amacı, özel yetenekli çocukların çocuklar için felsefe uygulamalarına yönelik 

görüşlerini içermektedir. Özel yetenekli çocuklara felsefe eğitimi uygulanarak kendini anlama, yaşam 

hakkında bilgiler ve felsefi bir duruş kazanmasına katkı sağlamaktadır. Özel yetenekli çocuklar hayatta 

yalnız kalmaktan korktukları ve mutlu olmak için diğer çocuklar gibi davrandıklarını belirtmişlerdir. 

Özel yetenekli çocukların felsefe eğitimi ile düşüncelerini ifade etmeyi, başkalarını dinlemeyi, öyle ki 

karşıt olarak yer alan düşünceleri bile anlamaya çalıştıkları üzerinde durulmuştur. Tüm bunlara ek 

olarak hayatı felsefe ile anlamaya çalışmanın üst bilişsel becerilerini kullanmalarını gerekli kıldığını 

uzun zamandır bu kadar  yaratıcı ve eleştirel bir düşünceye girmediklerini belirtmişlerdir.  

Bu araştırma süresince yaşamı ve kendilerini anlamayı ertelediklerini diğer çocuklara uyum 

göstererek bu biçimde yaşamayı seçtikleri tespit edilmiştir. Felsefe uygulaması ile kazandıkları 

bilgileri hayata aktarmaları ve kendilerini sorgulama sürecine girdikleri görülmüştür. Felsefe 

uygulamaları sayesinde özlerine yönelerek ben kimim sorgulaması başlamıştır. Felsefe uygulaması 

yapılarak gerçekleştirilen etkinliklerde çocukların birbirlerini dikkatli bir biçimde dinlediklerini, 

düşüncelerini gerekçeli bir şekilde aktardıkları gözlemlenilmiştir.  

Bu araştırmada elde edilen bulgulardan çocukların felsefe uygulama programından ve 

etkinliklerden mutlu oldukları gözlemlenmiştir. Bu çalışma ile özel yetenekli çocukların felsefe 

uygulama etkinlikleri hakkında görüşlerine yer verilmiştir. Bu çalışmada veri toplama aracı olarak yarı 

yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. 5 açık uçlu sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme 

formu araştırmacı tarafından geliştirilmiştir. Veri toplama aracı geliştirildikten sonra uzman görüşleri 

alınmıştır. Görüşmeler, Halil İnalcık Bilim ve Sanat Merkezi Destek 1 Atölyesinde yapılmıştır. 

Mülakatlardan önce katılımcı öğrencilerin velilerinden yazılı onam formu imzalı şekilde alınmıştır. Bu 

çalışmanın etkilerinin ortaya konulması açısından yararlı olacaktır.  
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5.2 Öneriler 

P4c uygulamaları çalışılırken grupların çok kalabalık olmaması avantaj sağlamaktadır.  

Çalışma sonucunda elde edilen neticeler göz önüne alınılarak ve daha sonra yapılacak olan 

diğer çalışmalara yönelik olarak ortaya konulması gereken öneriler bu kısımda yer almaktadır.  

Özel yetenekli çocuklar için felsefe eğitimleri erken çocukluk dönemlerinde yaratıcılığın 

geliştirilmesi açısından kullanılabilir 

Özel yetenekli çocukların öğretmenleri başta olmak üzere tüm öğretmen yetiştirme 

programlarında “çocuklar için felsefe eğitimi” derslerine yer verilmelidir. 

Çocuklar için felsefe uygulamaları eğitimini uygulayacak, eğitimin her düzeyinde ve her 

disiplinde yer alan eğitmenlere çocuklar için felsefe uygulayıcı programlar hizmet içi eğitimlerde yer 

verilebilir 

Özel yetenekli çocuklar için felsefe uygulamaları gibi sorgulamaya dayalı olarak düşünme 

eğitimi uygulamalarının daha fazla geliştirilmesi ile özel eğitim programları kapsamında bu eğitimlere 

yer verilmelidir.  

Üniversitelerin eğitim içeriğinde çocuklar için felsefe uygulaması programlarına ilişkin 

birimler kurulabilir.  
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EKLER 

EK-1 GÖRÜŞME FORMU 

Sn. Katılımcı;  

Bu görüşme soruları Düzce Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Birleşik Üstün Yetenekliler 

Yüksek Lisans Programı’nda Dr. Hakan ÖZAK danışmanlığında yürütülen “Özel Yetenekli 

Öğrencilerin P4C ( Çocuklar için Felsefe) Uygulamalarına Yönelik Görüşleri” konulu proje çalışması 

için hazırlanmıştır. Soruların doğru ya da yanlış bir cevabı bulunmamakta olup; bu soruları içtenlikle 

yanıtlamanızı rica ederim.  

A - DEMOGRAFİK BİLGİLER :  

1- Cinsiyetiniz:  

(        )   Kız                                       (        )   Erkek  

 

2- Yaşınız: 

(        )     7– 10 

 

3- Bilsem’de Eğitim Aldığınız Alan:  

 

4- Devam ettiğiniz okul? 

 

B – GÖRÜŞME SORULARI :  

1. P4C soruşturma çemberi hakkında görüşleriniz nedir? 

2. Bu metni çalışırken en zorlandığın yer neresi oldu? Neden? 

3. Bir an bütün bildiklerinden şüpheye düştüğün bir yer oldu mu? Nerede? 

4. Felsefik soruşturmamız, eşya ve nesnelere karşı bakış açını değiştirdi mi? Nasıl? 

5. Seneye P4C atölyesi açılsa katılmayı ister misin? Neden?  
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EK-2. ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLARIN P4C (ÇOCUKLAR İÇİN FELSEFE) 

UYGULAMALARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ ÖRNEK DERS PLANI 

A).Derse Hazırlık, Dikkat Çekme  

Katılımcı öğrenciler ikişerli grup olarak düzenlenir. Ver her iki öğrenciye bir sandalye gelecek 

şekilde yan yanda dizilirler. Kolaylaştırıcı oynanacak oyunun yönergelerini verir. Buna göre öğretmen 

ne söylerse herkes onu göstermek zorundadır. Mesela kolaylaştırıcı “burun, kulak, kaş, çene, omuz, 

dirsek… gibi” talimatlar verir ve her çocuk kendi vücudundan ilgili bölümleri göstererek oyuna katılır. 

Kolaylaştırıcı “nesne” dediği anda çocuklar ortalarındaki tek sandalyeye en hızlı ve ilk oturan olmaya 

çalışırlar. Oyun yaklaşık olarak 5 tur oynanır. Amaç kazanmak ya da kaybetmek değil, birazdan 

verilecek olan uyarana hazırlanmaktır. Katılımcılar çember oluşturacak şekilde otururlar. Soruşturmayı 

yürüten kolaylaştırıcı da çemberin bir parçası olarak çemberdeki yerini alır.  Bundan sonraki kısım 

Peter Worley’in Felsefe Makinesi isimli kitabından izin alınarak,  aktarılmıştır.  

B). Soruşturma aşaması 

“Kolaylaştırıcı önüne bir sandalye çekerek gruba sorar.  

- Bu nedir? katılımcı çocukların büyük çoğunluğu “sandalye” diyecektir. 

kolaylaştırıcı  

- bu oturumun sonuna geldiğimizde bakalım yine aynı şekilde düşünebilecek misiniz?, der ve oturumu 

başlatır. 

Birinci Bölüm  

Şimdi bir sürü penceresi olan, güneşin ışıl ışıl aydınlattığı, içinde bunun gibi bir nesnenin 

olduğu bir oda hayal edin ( bu arada sandalyeyi işaret ediyorum). Gündüz vakti, bir adam içeri giriyor 

ve bu nesneyi görüyor. “Ah, oturacak bir yer,” diye düşünüyor ve oturup biraz dinlenmeye karar 

veriyor, çünkü neredeyse bütün gün ayakta kalmış. Bir süre oturduktan sonra saatine bakıyor ve 

aceleyle odadan çıkıyor. Daha sonra odaya bir köpek giriyor. Köpek nesneyi görüyor ve sıcak bir 

günde gölge bulmanın keyfiyle altına yatıyor. Bir süre orada yatıp, soluklanıyor ve sonra koşarak 

çıkıyor. Yani adam bu nesnenin üzerine oturulacak bir şey olduğunu, köpek ise güneşten korunacak 

bir yer olduğunu düşünmüştür. 

 Açık Soru : Bu nesne nedir? Üzerine oturulacak bir şey mi, yoksa altına sığınılacak bir şey 

midir? Veya bambaşka bir şey midir? 

 (bu aşamada çocuklardan gelen yanıtlar tahta üzerinde yazılarak kavram haritası oluşturulur. 

Bu soru yaklaşık 10 dk kadar tartışılır ve öyküye kalan yerden devam edilir.) 

İkinci Bölüm 

O gecenin ilerleyen saatlerinde, etrafta kimse yokken bir uzay gemisi inmiş ve geminin içinde, 

galaksiyi dolaşıp başka gezegenlerden nesneler toplayan uzaylılar varmış. Bu gezgenden de bu nesneyi 

almışlar (sandalyeyi gösteriyoruz.) onu uzay gemisine götürmüşler ve gemi göz açıp kapayıncaya 

kadar ışık hızıyla uzaya dönmüş. Uzaylılar uzay gemisinde nesneyi incelemiş ve ne olduğunu çözmeye 

çalışmışlar. Hiçbir fikirleri yokmuş.  

Açık Soru : Eğer uzaylılar bu nesnenin ne olduğunu bilmiyorlarsa, o zaman bu nesne nedir? 

(bu aşamada çocuklardan gelen yanıtlar tahta üzerinde yazılarak kavram haritasındaki fikirlere 

eklemeler yapmaya devam edilir. Bu soru yaklaşık 5 dk kadar tartışılır ve öyküye kalan yerden devam 

edilir.) 

Üçüncü Bölüm 

Uzaylılar, insanlardan faklıymış ama bazı yönlerden benziyorlarmış: Kafaları, kolları ve 

bacakları olsa da, her iki tarafta iki kolları ve üç ayakları varmış. Bir kafaları varmış ama o da bir insan 

kafasından daha büyük ve daha kareymiş. Aldıkları nesnenin, kafalarına tam oturduğunu keşfedip, 

“Bu bir şapka olmalı!” diye düşünmüşler. Kafalarına yeni taktıkları bu şapkayla şahane 

görünüyorlarmış. Gezegenleri Zargon’a dönünce diğer uzaylılar da yeni uzaylı şapkasından çok 

etkilenmişler. Nesneyi ilk alan uzaylı Zarboog’un aklına bir fikir gelmiş. Zarboog “şapka”dan binlerce 

adet yaptırmış ve diğer uzaylılara satmış.  
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Açık Soru 3 : Şimdi bu nesne nedir? Sandalye mi, bir tür korunak mı, şapka mı, yoksa başka bir şey 

midir? 

(bu aşamada çocuklardan gelen yanıtlar tahta üzerinde yazılarak kavram haritasındaki fikirlere 

eklemeler yapmaya devam edilir. Bu soru yaklaşık 10 dk kadar tartışılır ve öyküye kalan yerden 

devam edilir.)  

Dördüncü Bölüm 

Aradan yüzlerce yıl geçmiş. İnsanlar yıldızlararası uzay uçuşlarında ustalaşmış. Bu süreçte sandalyeler 

de değişime uğramış; artık sandalyelerin ayakları yokmuş ve insanlar oturdukları sandalyelerden hiç 

kalkmadan havada süzülen sandalyelerle hareket ediyormuş. Günlerden bir gün, insanların yolu 

Zargon gezegenine düşmüş. Uzaylılara iletişim kurup arkadaş olmuşlar ve dillerini öğrenmişler. Gitme 

vakti geldiğinde ise uzaylılar insanlarda bir veda hediyesi vermiş: Zargon’da hala çok moda olan 

şapkalardan biriymiş bu hediye! (Burada önümüzdeki nesneyi gösteriyoruz yine) insanlar çok 

memnun olmuş ve uzaylıların hediyesiyle Dünya’ya geri dönmüş. Dünya’ya döndüklerinde uzaylılarla 

iletişim kurduklarını anlatmışlar ve hediyeyi uzay müzesine teslim etmişler. Hediye, özel bir sergi 

alanına yerleştirilmiş ve nesnenin altına “Zargon Şapkası” yazılmış.  

Açık Soru: Bu nesne bir Zargon şapkası mıdır? 

(bu aşamada çocuklardan gelen yanıtlar tahta üzerinde yazılarak kavram haritasındaki fikirlere 

eklemeler yapmaya devam edilir. Bu soru yaklaşık 10 dk kadar tartışılır ve öyküye kalan yerden 

devam edilir.) 

Beşinci Bölüm  

ilk kez Zarboorg tarafından Zargon’a getirilen orijinal nesne, Zarboog’un çocuğuna miras kalmış. Şu 

anda Zarboog’un torununun torunu Zarboog 3’ün evinde gururla saklanıyormuş. Çok değerli olan bu 

nesne alarmlarla korunuyormuş. Bir gece eve hırsız girmiş ve nesneyi çalmış. Hırsızlar çaldıkları 

nesneyle uzaya doğru kaçmışlar ama Zargon polisi peşlerindeymiş. Uzayda bir çatışma olmuş ve 

uzaylıların gemisi ok olmuş. Nesne uzaya doğru süzülerek oradan geçen bir astreoidin üzerine düşüp 

uzayın derinliklerine karışmış. 

Asteroit on yıl boyunca uzayda süzülmüş, sonra yüzyıllarca, sonra bin yıllarca, sonra milyonlarca yıl 

ve sonunda trilyonlarca yıl.. artık evrende ne bir Zargonlu, ne de tek bir insan kalmış, hepsi çoktan yok 

olup gitmiş.  

Açık Soru 5: Şimdi onu görecek veya kullanacak hiçbir insan veya Zargonlu (veya herhangi bir şey) 

kalmadığına göre, bu nesne nedir? 

(Biraz daha konuşma zamanı verilir ve soruşturmaya devam edilir. Nesneyi görebilecek veya 

kullanabilecek hiçbir şeyin olmadığı fikrine demir atmamız gerekebilir. 

Altıncı Bölüm 

Nesne asteroidin üzerine düştüğünde devrilmiş. Dünya’daki üreticisi tarafından nesnenin altına yazılan 

yazı artık net bir şekilde görülüyormuş. “Sandalye.” 

Açık Soru 6 : O zaman bu, nesnenin baştan beri hep sandalye olduğu anlamına mı gelir? 

A).Devam etkinliği  

Soruşturma tamamlandıktan sonra devam ve bitiş etkinliği olarak her bir çocuğa bir A4 kağıdı verilir. 

Odada sandalyeye bakan bir köpek, bir insan ve bir uzaylı olduğunu hayal etmeleri istenir. Köpeğe 

göre bu bir korunak, insana göre bir sandalye ve uzaylıya göre bir şapka. Böyle bir durumda, köpek, 

insan ve uzaylı dışında, bu odada üç şey mi vardır, yoksa bir şey mi?” 

Ve farklı bir devam sorusu olarak odaya bir dördüncü şey girseydi, o odaya giren şey ne olurdu ve o 

da bu nesneye bakınca farklı olarak ne görürdü? 

Çizerek, yazarak düşüncelerini kağıt üzerine aktarabilirler ve gönüllü olan öğrenciler grup içindeki 

diğer arkadaşları ile görüşlerini paylaşabilirler.  
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TƏHSILDƏ STRATEJI IDARƏETMƏ : XXI YÜZILLIYIN ÇAĞIRIŞLARINA BIR 

YANAŞMA 

 

fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor A.D.Zamanov 

 

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru S.B.Quliyeva 

 

doktorant A.Ə.Yaqubova 

 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 

 

 “XXI əsrin problemlərinin həlli üçün istənilən cəmiyyətdə yenilənmiş ali təhsil zəruridir. Elə 

ali təhsil ki, onsuz heç bir millətin və dövlətin nə mədəni, nə sosial, nə də texniki inkişafı 

mümkündür”. 1998-ci ildə Parisdə keçirilən “Ali təhsil üzrə ümumdünya konfrans”nda səslənmiş bu 

fikirlərin davamı olaraq deyə bilərik ki, yenilənmiş təhsilə yol həm də innovasion texnologiyalardan 

keçir. Qeyd etmək lazımdır ki, ali təhsil müəssisəsində pedaqoji prosesin yenilənməsi yalnız təhsilin 

yenilənməsi deyil, insan potensialında da, xüsusilə idarəetmədə dəyişiklik aparılmasını tələb edir. Bu 

strateji istiqamətlər isə paralel inkişaf etdirilməlidir  

 Ali məktəblərdə insan resurslarının keyfiyyətli idarə edilməsi üçün mühüm məsələlərdən biri 

də rəhbər vəzifələr üzrə davamçıların yetişdirilməsi modelidir ki, bu da bütün təşkilatlar, o cümlədən 

ali məktəblər üçün əsas məsələlərdəndir. Struktur bölmələrin rəhbərlərinin bu və ya digər səbəblərdən 

başqa işə (vəzifəyə) keçirilməsi və ya dünyasını dəyişməsi müəssisələrin çoxunun az da olsa 

qarşılaşdığı böhrandır. Bu cür halların ağrısız yaşanması üçün davamçıların yetişdirilməsi modelinin 

tətbiqi ali məktəblərdə yüksək səmərə verə bilər.  

Universitetin struktur bölmə rəhbərləri tabeliyində olan istedadlı şəxsləri vəzifələrini 

yüksəltmək əvəzinə sıradan çıxarırsa, deməli bir sıra struktur rəhbərləri davamçıların yetişdirilməsi 

məsələsini başqa aspektdən nəzərdən keçirir. Rəhbər vəzifələr üzrə davamçıların yetişdirilməsi ilə 

əlaqədar digər maneələr də meydana çıxır. Universitet rəhbərliyi ilə struktur bölmələrin rəhbərləri 

arasında zəif dinamika, kadrların əvəzlənməsi planının məsuliyyəti üzrə zəif müəyyənləşdirilmiş 

öhdəlik, sturuktur bölmə rəhbəri vəzifəsinə layiq daxili istedadların çatışmazlığı və nəhayət, hər hansı 

potensial namizədlərin obyektiv qiymətləndirilməsinin mümkün olmaması [3] 

 İdeal halda davamçıların yetişdirilməsi üzrə düzgün planlaşdırma insanları daxildən özü 

yetişdirir. Bu cür yanaşma təşkilatın, o cümlədən ali məktəbin intellektual kapitalını qoruyur, 

həmçinin işçiləri təşkilatda qalmaq və seçilmək məsələsində motivasiya edir.  

Beləliklə, rəhbər vəzifələrə davamçıların yetişdirilməsi prosesləri institutunu formalaşdırmaqla 

kadrın əvəzlənməsi planı üzrə böhranın müvəffəqiyyətlə aradan qaldırılmasına nail olmaq 

mümkündür. 

Rəhbər vəzifələrə davamçıların yetişdirilməsinin planlaşdırılması strateji  inkişaf planını (SİP) 

həyata keçirən təhsil müəssisələri üçün vacib və əhəmiyyətli strateji biznes planlaşdırmadır və hesab 

edirik ki, təhsil müəssisələri tərəfindən SİP-in məğzi və yekunu kimi qiymətləndirilməlidir. İsbata 

etiyacı olmayan həqiqətdir ki, düzgün təhsil olmasa, insanlar cəmiyyətdən kənarda qalar, ölkələr 

texnoloji uğurlardan faydalana bilməz və bu uğurlar sosial tərəqqiyə səbəb olmaz. 

Genişmiqyaslı təhsil islahatları həyata keçirmək məqsədi ilə mümkün olanları görməkdən ötrü 

ağıllı strategiyalara və səmərəli qurumlara ciddi ehtiyac var.  

Strateji inkişafı tənzimləməkdən ötrü xarici ölkələrin müvafiq  ali məktəblərli ilə beynəlxalq 

əməkdaşlığın həyata keçirilməsi də vacib istiqamətlərdəndir. Belə ki, ali məktəblərin qarşılıqlı əlaqəsi 

və əməkdaşlığı, təcrübə mübadiləsi qarşıda duran məsələlərin daha uğurlu həlli üçün çox vacibdir. 
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Xarici ölkələrin müvafiq universitetləri ilə səmərəli əməkdaşlığın nəticəsidir ki, Azərbaycan Dövlət 

Pedaqoji Universitetinin magistratura səviyyəsində son illər təhsilin təşkili və idarə edilməsi, təhsil 

sahəsində marketinq fəaliyyəti, təlim və tədrisin təşkili və metodikası, həmçinin Corc Vaşinqton 

Universiteti ilə təhsil siyasəti və idarəetməsi ixtisası üzrə ikili diplom magistr hazırlığı proqramı 

həyata keçirilir. Artıq Təhsil menecmenti kafedrası yaradılmış və uğurla fəaliyyət göstərir. İnanırıq ki,  

bu işlər təhsil sisteminin idarə edilməsi sahəsində kadrlara olan ehtiyacı müəyyən qədər təmin 

edilməsinə, həm də bu sahədə elmi-tədqiqat işlərinin səmərəliliyinin artırılmasına müsbət təsir 

göstərəcəkdir. 

Təhsil sistemləri ilə yaxından tanış olduğumuz bəzi ölkələrdən nümunə gətirmək hesab edirik 

ki, yerinə düşər. Finlandiyada test sorğularından sistemdəki çatışmazlıqları, zəif nəticəni 

sənədləşdirmək üçün yox, təhsilalanların daha yaxşı öyrənməsinə, təhsilverənlərin daha yaxşı 

öyrətməsinə, məktəblərin səmərəli fəaliyyətinə kömək məqsədi ilə istifadə olunur. Finlandiyanın təhsil 

liderləri ilə müəllimləri arasında qarşılıqlı inam məhsuldar və innovativ öyrənmə mühiti yaradır. 

Təxminən 5 milyon əhalisi olan Sinqapur PISA-2015-də başqa ölkələrdən daha yüksək nəticə 

əldə etdi.1965-ci ildə müstəqillik qazanan Sinqapur 50 il ərzində çox aşağı səviyyədən Avropa və 

Şimali Amerikanın ən qüdrətli iqtisadiyyatlarını geridə qoyaraq Şərqi Asiyada güclü performansa 

imza atdı və “üçüncü dünya” ölkəsindən “birinciyə” yüksəldi. 

Mütəxəssislərin fikirlərinə görə bu uğurun komponentlərindən biri, bəlkə də birincisi 

niyyətdir. Təbii ehtiyatları olmayan, daha güclü qonşuları olan Sinqapur inkişaf etmiş iqtisadiyyat 

qurmaq üçün həmişə iqtisadi inkişafın mühərriki olan təhsildən şüurlu və səmərəli istifadə etməyi, 

yüksək təhsilli  əhalini ən dəyərli sərvət kimi görürdü ki, bu diqqət də ölkənin iqtisadi tərəqqisinə 

uyğun olaraq bir sıra köklü dəyişikliklərə səbəb oldu [1]. 

“Düşünən məktəb, dərk edən millət” şüarını əsas götürən Sinqapurda məktəblərin uğurunu ən 

çox müəllimlərlə əlaqələndirirlər. Sinqapur, eləcə də Finlandiya müəllimlərinin universitetlərin ən 

yaxşı məzunları arasından seçilməsi, onların yüksək hazırlığı və motivasiyası ali məktəblərdə 

mütəxəssis hazırlığına kifayət qədər güclü təsirini göstərdi və göstərir. 

İnformasiya cəmiyyəti nəzəriyyəçiləri E.Toffler,T.Stouner, T.Umesao və digərlərinin 

əsərlərinin təhlili müasir dövrün spesifik xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirməyə imkan verir. Müasir 

dövrdə bəşəriyyətin əsas resursları bilik və informasiyadır. İnformasiya cəmiyyəti şəraitində texno- 

sosiosferanın inkişaf səmərəliliyi tamamilə informasiya texnologiyalarından, həmçinin digər yüksək 

texnologiyaların imkanlarından istifadə edərək bu inkişafı təmin edən insandan asılıdır [2]. 

Hədəf bu insanı yetişdirməkdir ki, bu da ali təhsilin məqsədidir. 
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Özet 

Bu çalışmanın amacı 4-6 yaş grubu çocukların, mizacın 4 alt boyutu olan; sıcakkanlılık-utangaçlık, 

sebatkarlık, ritmiklik ve tepkisellik durumlarının ebeveynlerin riskli oyunlara izin verme düzeyleriyle 

olan ilişkisini belirlemek ve çocukların mizaçları ile ebeveynlerin riskli oyunlara izin verme 

düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koymaktır. İlişkisel tarama 

modelinde desenlenen bu çalışmanın örneklemi kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemiyle belirlenmiş 

olan 171 çocuk (76 kız, 95 erkek) ve anne-babaları oluşturmuştur. Veriler; “Kişisel Bilgi Formu”, 

“Çocuklar İçin Kısa Mizaç Ölçeği” ve “Riskli Oyuna İzin Verme Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. 

Araştırmanın verileri Bağımsız Gruplar t Testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) kullanılarak 

analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgularda; ebeveynlerin riskli oyunlara izin verme 

düzeyleri ile çocukların mizaç özellikleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Fakat araştırma 

sonucunda erkek çocukların ritmiklik düzeyleri, kız çocuklara göre daha fazla çıkmıştır. Bu bulgu 

cinsiyet ile ritmiklik arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu şeklinde de yorumlanabilir. Anne öğrenim 

düzeyi ve baba öğrenim düzeyi ile ebeveynlerin riskli oyuna izin verme düzeyleri arasında anlamlı 

derecede fark bulunmuştur. Ayrıca mizacın alt boyutu olan sıcakkanlılık-utangaçlık puanları 

incelendiğinde de baba öğrenim düzeyi lise ve altı olan çocuklara kıyasla baba öğrenim düzeyi ön 

lisans ve üstü olan çocukların lehine anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Araştırma sonunda yapılan 

önerilerden bazıları şu şekildedir: riskli oyun ve riskli oyunun çocuk gelişimindeki yeri ve öneminin 

daha fazla anlaşılabilmesi için karma çalışmalara da yer verilebilir. Ebeveynlere, oyunların çocukların 

gelişimine olan katkısı ve riskli oyunlara yer vermenin önemi hakkında eğitimler verilebilir.  

Anahtar Kelimeler: riskli oyun, mizaç, ebeveyn, okul öncesi dönem, çocuk 

 

Summary 

The aim of this study is to examine the children aged 4-6, which has 4 sub-dimensions of 

temperament; warmth-shyness, perseverance, rhythmicity and reactivity situations determine the 

relationship between with parents' levels of allowing risky games and to reveal whether children's 

temperaments and parents' levels of allowing risky games differ according to various variables. The 

sample of this study, which was designed in the relational screening model, consisted of 171 children 

(76 girls, 95 boys) and their parents, who were determined by the easily accessible sampling method. 

Data were collected using “the Personal Information Form” “the Short Temperament Scale for 

Children”, and “Allowing Risky Play Scale”. The data of the study were analyzed using Independent 

Groups t-Test and One-Way Analysis of Variance (ANOVA). In the findings obtained from the 

research; There was no significant relationship between parents' levels of allowing risky games and 
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children's temperament characteristics. However, as a result of the research, the rhythmicity levels of 

boys were higher than girls. This finding can also be interpreted as a significant relationship between 

gender and rhythmicity. A significant difference was found between the mother's education level and 

father's education level, and the level of parents' permission to risky play. In addition, when the warm-

bloodedness-shyness scores, which are the sub-dimensions of temperament, were examined, a 

significant difference was found in favor of children whose father's education level was associate 

degree and above compared to children whose father's education level was high school and below. 

Some of the suggestions made at the end of the research are as follows: Mixed studies can also be 

included in order to better understand the place and importance of risky play and risky play in child 

development. Parents can be trained about the contribution of games to the development of children 

and the importance of including risky games. 

Keywords: risky play, temperament, parent, preschool period, child 

 

GİRİŞ 

Okul öncesi dönem yıllarının önemi günümüzde gittikçe artmaktadır. Bunun önemli sebeplerinden 

birinin de bu yıllarda çocuğun gelişiminde kişiliğinin temellerinin atılıyor olmasıdır. Ebeveyn 

tutumları, bilişsel beceriler, arkadaş ilişkileri, mizaç, cinsiyet, tutum ve alışkanlıklar kişiliğin temelini 

oluşturmaktadır. Kişiliğin büyük bir kısmı 0-6 yaş arasında oluşması sebebiyle okul öncesi dönem 

kritik bir öneme sahiptir. Mizaçla ilgili bilgi sahibi olmak erken dönemdeki çocuğa yaklaşım 

tarzındaki belirleyicilerdendir (Kılıç ve Güngör Aytar, 2017).  

Mizaç, çocuğun farklı durumlarda nasıl davranacağını anlamamızı sağlayan kişisel özellikler için 

kullanılan bir terimdir (Akın Sarı, 2018). Mizaçla alakalı kuramcılar değişik fikirler ortaya atmıştır 

(Pekdoğan ve Sakarya, 2020). 1977 yılında Thomas ve Chess tarafından yapılan araştırmalar 

sonucunda mizacın dokuz alt boyutunun olduğu tespit edilmiş ve mizaçla ilgili kuramlar arasında en 

fazla kabul göreni olmuştur. Bu boyutlar; uyumluluk; çocuğun çevresindeki değişimlere tepkisi, 

aktivite düzeyi; ritmiklik; çocuğun gün içerisindeki uyku, tuvalet, beslenme gibi biyolojik düzenini, 

çocuğun gün içerisinde bulunan motor becerilerini, uyarılma eşiği; çocukta fark edilebilir bir tepki 

meydana getirebilmek için gerekli olan uyarı şiddetini, yakınlaşma çekingenlik; çocuğun farklı ve yeni 

bir uyarana ilk reaksiyonu, huyların niteliği; keyifsiz ve keyifli davranış niteliklerinin karşılaştırılması, 

çocuğun gösterdiği tepkinin kuvveti; çevresel uyaranın çocuğu yaptığı faaliyetten alıkoyması, 

devamlılık ve dikkat süresi; çocuğun iş üzerindeki dikkat dağılımı ve sürdürme becerisi, tepkinin 

yoğunluğu; dikkat dağınıklığı, olarak ifade edilmektedir (Akt: Bellibaş, Büküşoğlu ve Erermiş, 2005). 

Bu araştırmalar neticesinde Thomas ve arkadaşları üç farklı mizaç türü belirlemişlerdir. Bunlar: Zor 

mizaç, kolay mizaç, yavaş tepkili mizaçtır. Çocukların %40’ı kolay mizaca sahiplerdir ve bu çocuklar 

ortama kolayca uyum sağlayabilmekte olup biyolojik ritimleri düzenlidir. %10’luk kısımda yer alan 

zor mizaca sahip çocukların ise biyolojik ritimleri düzensiz ve korku duyup çabuk sinirlenen 

çocuklardır (Oliver, 2002). Yeni durumlara karşı çekingen ve ortama yavaş uyum sağlayan çocuklar 

ise yavaş tepkili mizaca sahiplerdir ve yaklaşık çocukların %15’i bu gruptadır. Diğer %35’lik kısım 

ise bu grupların birleşimidir (Kristal, 2005). 

 Anne-babaların davranışlarında çevresel destek öğeleri, anne-babaların kişisel özellikleri ve çocuğun 

mizacı etkilidir. Ebeveynlerin çocuk yetiştirme davranışlarını ve ebeveynlik stresini çocuğun 

mizacının etkilediği tespit edilmiştir (Köymen, Sansonn ve Yağmurlu, 2005). Çalışmalar sıcakkanlı 

mizaca sahip çocukların anne-babalarının daha hassas ve olumlu ebeveyn davranışları gösterirken 

tepkisel mizaca sahip çocukların anne-babaları ise çocuklarına karşı daha fazla kontrolcü olup daha az 

desteklemektedirler (Balaban Dağal, Bayındır ve Önder, 2018). Kontrolcü anne-babalar aynı zamanda 

çocukların oyunlarına da karışabilmektedir. Kaygılı ebeveynler çocukların yakın çevrede 

dolaşmalarına, ev dışında riskli oyun oynamalarına, hatta evlerinin bahçesinde bile yetişkin denetimi 

olmadan oynamalarına izin vermemektedirler (Cevher Kalburan, 2014).  

Oyun güncel olması ve evrenselliği ile çocuğun doğuştan getirdiği mühim bir etkinliktir (Sandsater, 

2012). Çocuklar için oyunun amacı olmayıp, oyun içsel motivasyon ile başlar.  Ayrıca oyunda sonuç 

değil, süreç, içerik daha önemlidir. Oyunun nerede, ne zaman ve kiminle başlayacağı konusunda 

çocuklar özgür olup oyun içinde çevreyi keşfederler, yeni şeyler deneyip etkileşimde bulunurlar 
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(Sandseter ve Kennair, 2011). Oyundaki sosyal etkileşim çocukların hayal gücü, dil ve sosyal 

yeterliğini geliştirmektedir. Oyundaki başarılar ve hatalar sayesinde yeniliklerle baş etmeyi, sınırları 

zorlamayı, kararlı ve bağımsız olmayı ve meraklarından dolayı çevreleri ile etkileşime girmeyi 

öğrenirler (Tovey, 2007). Bu anlamda çocukların büyüme süreci, yeni bakış açıları kazanabilmek ve 

yeni deneyimler elde etmek için güvenli bölgeden uzaklaşıp risk almayı içerir. Oyunun keşfetme, 

zorluklarla başa çıkma, merak gibi özellikleri riskli oyun kavramını karşımıza çıkarmaktadır (Karaca, 

Uzun, 2020).  

Çocuklar oyunlarda risk alarak karşılaştıkları durumları yönetirler, bedenlerinin farkına varırlar, 

bağımsızlık ve özgüven duygularını geliştirirler. Kendi limitlerinin farkına varıp gelecekteki 

hayatlarına yararlı olacak deneyim kazanırlar(Sandseter ve Kennair, 2011). Koordinasyon, derinlik, 

hareket gibi beceriler geliştirirler. Riskli oyunların ortadan kaldırılması kısa sürede olumlu sonuçlar 

sağlarken; uzun sürede çocuklarda güven eksikliği, hareketsizlik gibi olumsuz sonuçlar doğurabilir 

(Little ve Wyver, 2008). Ayrıca riskten yoksun kalan çocuklarda ruh sağlığı bozuklukları, obezite, 

öğrenme ve algı becerilerinde azalma, bağımsızlık eksikliği gibi sorunlar ortaya çıkmaktadır (Eager ve 

Little, 2011).  

Riskli oyuna dair yapılan kavramlaştırmalar, çocuğun gelişimi açısından riskli oyunun önemli 

olduğunu ve uygun çevresel koşullarla riskli oyunun çocuğun çevresince teşvik edilmesi gerekliliğini 

ortaya koymaktadır. Fakat aileler güvenlik koşulları, kaygı ve mevsim şartları gibi nedenlerle 

çocukların riskli oyun oynamalarına izin vermemektedirler(Güler ve Demir, 2016). Bu alanda 

yapılmış olan çalışmalarda riskli oyunlarla ilgili betimsel ve deneysel araştırmalara rastlanmakla 

birlikte çocukların mizaçları ile ebeveynlerin riskli oyunlara izin verme durumlarına ilişkin çalışmaya 

rastlanmamıştır. Riskli oyunlar, çocukların gelişimlerini desteklemekte; riskli durumları 

değerlendirme, problem çözme, özgüven ve yaratıcılık duygusunu geliştirmektedir. Ebeveynlerin ve 

erken çocukluk eğitimi çalışanlarının gerekli ve uygun ortamlar düzenleyerek çocukların riskli oyun 

oynama fırsatını arttırmada rolleri büyüktür (Cevher Kalburan, 2014). Bu çalışmada çocukların 

mizaçları ile ebeveynlerin riskli oyunlara izin verme durumları arasındaki ilişki incelenmiş ve bu 

ilişkiye etki eden faktörler tespit edilmeye çalışılmıştır. Belirlenen amaç doğrultusunda çalışmanın 

araştırma problemi “4-6 yaş grubu çocukların mizaç özellikleri ile ebeveynlerin riskli oyunlara izin 

verme düzeyleri arasında bir ilişki var mıdır ve çocukların mizaç özellikleri ile ebeveynlerin riskli 

oyunlara izin verme düzeyleri çeşitli değişkenlere göre farklılaşmakta mıdır?” biçiminde belirlenmiş 

ve aşağıda belirtilen alt problemlere cevap aranmıştır: 

1. 4-6 yaş grubu çocukların mizaçları ile ebeveynlerin riskli oyunlara izin verme düzeyleri arasında 

anlamlı bir ilişki var mıdır? 

2. 4-6 yaş grubu çocukların mizaçları ve bu çocukların ebeveynlerinin riskli oyunlara izin verme 

durumları; çocuğun cinsiyetine, yaşına, kardeşi olup olmama durumuna; anne- babanın öğrenim 

durumuna göre farklılaşmakta mıdır? 

YÖNTEM 

Araştırmanın Modeli 

Bu araştırma, 4-6 yaş çocukların mizaç özellikleri ile ebeveynlerinin riskli oyuna izin verme düzeyleri 

arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama deseninde 

tasarlanmıştır. İlişkisel tarama modelindeki araştırmalar iki ya da daha fazla değişken arasındaki 

niteliği ve değişimin varlığını ortaya koyan araştırmalardır (Karasar, 2009). 

Çalışma Grubu 

Katılımcılar araştırmanın amacı doğrultusunda 4-6 yaş grubundaki çocuklar ve onların ebeveynleri 

olarak belirlenmiştir. Araştırmaya 171 çocuk katılmıştır. Araştırmaya katılan çocukların %44,4’ünü 

(f=76) kızlar ve %55,5’ini (f=95) erkekler oluşturmaktadır. Çocukların yaş dağılımları %32,16’sı 

(f=55) 4 yaş, %35,67  (f=61) 5 yaş ve %35,67’si (f=55) 6 yaştır. Çocukların sahip olduğu kardeş sayısı 

%32,16’sı (f=55) tek çocuk, %53,21’i (f=91) bir kardeşi var, %14,61’i (f=25) 2 ve daha fazla sayıda 

kardeşi var şeklindedir. Anne öğrenim durumlarının %37,42’si (f=64) lise ve altı ve %62,57’si (f=107) 

ön lisans ve üstüdür. Baba öğrenim durumlarının %44,44’ü (f=76) lise ve altı ve %55,55’i (f=95) ön 

lisans ve üstüdür.  
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Veri Toplama Araçları 

Bu araştırmada “Çocuklar için Kısa Mizaç Ölçeği(ÇİKMÖ)”, Riskli Oyuna İzin Verme 

Ölçeği(ROİVÖ) ve araştırmacılar tarafından oluşturulan “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır.  

Çocuklar için Kısa Mizaç Ölçeği (The Short Temperament Scale for Children): Prior, Sanson ve 

Oberklaid tarafından 1989 yılında çocukların mizacını değerlendirmek amacıyla geliştirilmiş 

Türkçe’ye uyarlaması 2004 yılında Yağmurlu ve Sanson tarafından yapılmıştır. 30 maddeden oluşan 

ölçek baba ve anneler tarafından doldurulmaktadır. Her davranış şeklinin karşısında sıklık oranlarına 

göre farklılaşan 6 seçenek bulunmaktadır. ‘Hemen hiç’1 puan, ‘Sık değil’ 2 puan, ‘Değişken genelde 

olmaz’3 puan, ‘Değişken genelde olur’4 puan, ‘Sık sık’5 puan, ‘Hemen her zaman’6 puan almaktadır. 

Geçerlik kapsamında yapılan Açımlayıcı Faktör Analizinde (AFA) ölçeğin boyutları sıcakkanlı, 

ritmik, tepkisel ve sebatkâr olarak isimlendirilmiştir. Güvenirlik kapsamında ise Cronbach Alfa 

Katsayıları incelenmiş; tepkisellik için .77, sıcakkanlılık için .80, ritmiklik için .48 ve tepkisellik için 

.77 olarak bulunmuştur. Bu sonuçlara göre ölçeğin güvenilir ve geçerli bir ölçme aracı olduğunu 

söylemek mümkündür. 

Riskli Oyuna İzin Verme Ölçeği (Scale of Allowing Risky Play): Ölçek 2017 yılında Kanyılmaz ve 

Ünüvar tarafından 4-6 yaş grubu çocuğu olan ebeveynlerin riskli oyunlara izin verme durumlarını 

değerlendirmek amacıyla geliştirilmiştir. 21 maddeden oluşan ölçeğin, çok riskli yüksekliklerde oyun, 

tehlikeli aletlerle oyun, az riskli yüksekliklerde oyun ve tehlikeli doğal unsurlara yakın oyun olmak 

üzere 4 alt boyutu bulunmaktadır. Riskli Oyuna İzin Verme Ölçeği beşli likert tip (1- Hiç izin vermem, 

5- Her zaman izin veririm) anne ya da babalar tarafından derecelendirilen bir ölçme aracıdır. Ölçekten 

alınabilecek en yüksek toplam puan 105 ve en düşük toplam puan 21’dir. Ölçekten yüksek puan 

alınması riskli oyuna daha çok izin verildiğini, düşük puan alınması ise riskli oyuna daha az izin 

verildiğini göstermektedir. Ölçeğin yapı geçerliği doğrulayıcı faktör analiziyle sınanmıştır. Ölçeğin 

ayırt ediciliği alt-üst %27’lik gruplar arası karşılaştırma ile sınanmış ve anlamlı derecede ayırt edici 

olduğu bulgusu elde edilmiştir. Ölçeğin iç tutarlık (Cronbach’s Alpha) güvenirliklerinin birinci 

boyutta 0,86; ikinci boyutta 0,81; üçüncü boyutta 0,84; dördüncü boyutta 0,70 ve ölçeğin tamamında 

ise 0,88 olduğu görülmektedir. Bu sonuçlar ölçeğin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu 

göstermektedir. 

Kişisel Bilgi Formu (KBF): Bu formda çocukların cinsiyetleri, yaşları, kardeş sayısı ve anne ve 

babaların öğrenim düzeyi gibi demografik özelliklerine ilişkin bilgileri belirlemeye yönelik sorular yer 

almaktadır. 

Verilerin Analizi 

Araştırmada güvenilirlik analizi yeniden yapılmış ROİVÖ (Riskli Oyuna İzin Verme Ölçeği)  

Cronbach alfa güvenirlik katsayıları birinci boyutta .87, ikinci boyutta 87, üçüncü boyutta .85, 

dördüncü boyutta .20 ve ölçeğin tamamında .91 olarak bulunmuştur. ÇİKMÖ (Çocuklar için Kısa 

Mizaç Ölçeği) boyutlarının güvenirliklerini tespit etmek için iç tutarlık katsayıları incelenmiş ve 

boyutların Cronbach alfa güvenirlik katsayıları sıcakkanlılık için .77, tepkisellik için .76, sebatkarlık 

için .76 ve ritmiklik icin .58 olarak belirlenmiştir.    

Riskli oyun ölçeğinde güvenirlik için ölçeğin tamamına mizaç ölçeği için ise alt boyutlarının 

Cronbach alfa güvenirlik katsayılarına bakılması gerektiği düşünüldüğünde katsayılarının .56 ile .91 

arasında değerler aldığı anlaşılmaktadır. Güvenirlik katsayısının .70 ve üzeri olması güvenirlik için 

yeterli görülmektedir (Büyüköztürk, 2014). Araştırmada bulunan değerlerin .70’e yakın ve üzerinde 

değerler olduğu için ölçek faktörlerinin iç tutarlılığa bağlı güvenirliklerinin yeterli düzeyde olduğu 

söylenebilir.  

Verilerin normal dağılıp dağılmadığını tespit etmek için çarpıklık basıklık değerlerine bakılmıştır. 

Verilerin normal dağılım gösterebilmeleri için çarpıklık (skewness) ve basıklık (kurtosis) değerlerinin 

-1 ile +1 arasında değişmesi gerekmektedir (Büyüköztürk, 2014). Araştırmada kullanılan ölçeklere ait 

verilerin basıklık ve çarpıklık değerlerinin -1 ile +1 arasında olduğu görülmüştür. 

Parametrik olan ikili ilişkisiz örneklemlerden elde edilen puanların birbirlerinden anlamlı bir şekilde 

farklılık gösterip göstermediğini test etmek için bağımsız gruplar t testi, ilişkisiz iki ya da daha çok 

örneklemin ortalamasının birbirinden anlamlı farklılık gösterip göstermediğini test etmek için ise tek 
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yönlü varyans analizi (ANOVA) testinden yararlanılmıştır. Yapılan tüm istatiksel çalışmalarda 

anlamlılık düzeyi 0.05 olarak kabul edilmiştir. 

BULGULAR 

Bu bölümde toplanan veriler üzerinde yapılan istatistiksel analizlerin sonuçları araştırma sorularıyla 

paralel olacak şekilde ayrı başlıklar halinde sunulmuştur. 

Ebeveynlerin Riskli Oyunlara İzin Verme Düzeyleri ile Çocukların Mizaç Özellikleri Arasındaki 

İlişkinin İncelenmesi 

Korelasyon, birlikte değişim anlamında ilişki arayışında yaygın olarak kullanılan bir tekniktir ve ilişki 

düzeyini ifade eden istatistiksel bir kavramdır. Korelasyon katsayısı, eksi bir (-1) ile artı bir (+1) 

arasında değerler alır. Değişkenler biri azalırken öteki çoğalan, biri çoğalırken de öteki azalan değerler 

alıyorsa ilişki eksi yönde; değişkenler birlikte azalıp çoğalan değerler alıyorsa ilişki artı yönde çıkar. 

Değişkenler arasında bir değişim meydana gelmiyorsa ilişki sıfıra yakındır. Katsayının sıfıra 

yaklaşması ilişkisizliği, 1’ e yaklaşması mükemmelliği gösterir (Karasar, 2016). Pearson korelasyon 

katsayısı değişkenlerin birlikte normal dağılım göstermesini ve iki değişkenin de sürekli olmasını 

gerektirmektedir (Büyüköztürk, 2014). Bu araştırmada da Riskli Oyuna İzin Verme Ölçeği ve 

Çocuklar için Kısa Mizaç Ölçeği puanları arasındaki ilişkilere ait pearson korelasyon katsayıları 

incelenmiş olup sonuçlar Tablo 1’de verilmiştir.  

Tablo 1. 

Riskli Oyunlara İzin Verme Ölçeği ve Çocuklar İçin Kısa Mizaç Ölçeği Puanları Arasındaki İlişkilere 

Ait Pearson Korelasyon Katsayıları 

 n  x̄  ss  1  2  3  4  5  

1-Riskli Oyun  171  43,66  13,73  -          

2-Sıcakkanlılık- 

Utangaçlık  

 

171  
27,69  6,73  

 

,037  

 

-  

      

3-Sebatkarlık  171  25,45  6,56  ,142  ,078  -      

4-Ritmiklik  171  29,89  5,08  ,147  ,122  ,218**  -    

5-Tepkisellik  171  26,43  7,62  -,102  -,237**  -,265**  -,261**  -  

 

Tablo 1’in incelenmesinde ebeveynlerin riskli oyunlara izin verme düzeyleri ile çocukların mizacın alt 

boyutları olan sıcakkanlılık-utangaçlık, sebatkarlık, ritmiklik ve tepkisellik arasında anlamlı bir ilişki 

bulunmamıştır. (r=0.37, r=0.142, r=0.147, r=-0.102; p>.05)  

Çocuğun Cinsiyetine Göre Çocukların Mizaç Özellikleri ve Ebeveynlerin Riskli Oyunlara İzin 

Verme Düzeylerinin İncelenmesi 

Parametrik olan ikili ilişkisiz örneklemlerden elde edilen puanların birbirlerinden anlamlı bir şekilde 

farklılık gösterip göstermediğini test etmek için bağımsız gruplar t-testi kullanılmaktadır. Çocukların 

cinsiyetine göre mizacın alt boyutları ve ebeveynlerin riskli oyunlara izin verme düzeylerine ilişkin t-

testi sonuçları Tablo 2’de verilmiştir.  

 

Tablo 2. 

Çocukların Cinsiyetine Göre Mizacın Alt Boyutları Ve  Ebeveynlerin Riskli Oyunlara İzin Verme 

Düzeylerine İlişkin t-Testi Sonuçları 
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  n x̄ ss sd t p 

Riskli Oyun Kız 76 45,17 14,46 
169 1,284 ,201 

Erkek 95 42,46 13,07 

Sıcakkanlılık-

Utangaçlık 

Kız 76 27,87 6,33 
169 ,309 ,758 

Erkek 95 27,55 7,06 

Sebatkarlık Kız 76 25,33 5,96 
169 -,216 ,829 

Erkek 95 25,55 7,03 

Ritmiklik Kız 76 28,97 4,51 
169 -2,14 ,034 

Erkek 95 30,63 5,41 

Tepkisellik Kız 76 26,00 6,89 
169 -,663 ,508 

Erkek 95 26,78 8,18 

 

Bağımsız örneklemler t-testi sonucuna mizaç alt boyutu olan ritmiklik puanları cinsiyete göre anlamlı 

bir farklılık göstermektedir.t(169)=-2.14, p<.05 Erkek çocukların ritmiklik düzeyleri (x̄=30.63), kız 

çocuklara (x̄=28.97) göre daha fazladır. Bu bulgu cinsiyet ile ritmiklik arasında anlamlı bir ilişkinin 

olduğu şeklinde de yorumlanabilir.  

Ebeveynlerin riskli oyunlara izin verme düzeyleri ve mizacın; sıcakkanlılık-utangaçlık, sebatkarlık ve 

tepkisellik alt boyutları ile çocukların cinsiyetleri arasında anlamlı bir farklılık olmadığı 

görülmektedir. (p>0.05) 

Çocukların  Yaşlarına Göre Çocukların Mizaç Özellikleri ve Ebeveynlerin Riskli Oyunlara İzin 

Verme Düzeylerinin İncelenmesi 

Tek yönlü varyans analizi, ilişkisiz iki ya da daha çok örneklem arasındaki farkın sıfırdan anlamlı bir 

şekilde farklı olup olmadığını test etmek için uygulanır (Büyüköztürk, 2014). Bu nedenle çocukların 

yaşlarına göre mizacın alt boyutları ve ebeveynlerin riskli oyunlara izin verme düzeylerine yönelik tek 

yönlü varyans analizi yapılmış olup veriler Tablo 3’te verilmiştir.  

Tablo 3.  

Çocukların Yaşına Göre Mizacın Alt Boyutları Ve  Ebeveynlerin Riskli Oyunlara İzin Verme 

Düzeylerine İlişkin Anova Sonuçları 

Ölçekler 
Yaş 

Grubu 
n x̄ ss 

Varyansın 

Kaynağı 
sd 

Kareler 

Ort. 
F P 

Riskli Oyun 

4 55 41,43 12,79 
Gruplar 

arası 
2 476,860 

2,576 ,079 

5 61 42,65 12,04 Gruplar içi 168 185,121 

6 55 47,01 15,84 Toplam 170  

 Toplam 171 43,67 13,73      
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Sıcakkanlılık

-Utangaçlık 

4 55 28,10 6,77 
Gruplar 

arası 
2 8,217 

,180 ,836 

5 61 27,36 6,58 Gruplar içi 168 45,775 

6 55 27,63 6,96 Toplam 170  

 Toplam 171 27,69 6,73      

Sebatkarlık 

4 55 24,47 5,73 
Gruplar 

arası 
2 63,365 

1,481 ,230 

5 61 25,30 7,35 Gruplar içi 168 42,795 

6 55 26,60 6,35 Toplam 170  

 Toplam 171 25,45 6,56      

Ritmiklik 

4 55 29,55 4,90 
Gruplar 

arası 
2 49,350 

1,927 ,149 

5 61 29,23 5,31 Gruplar içi 168 25,604 

6 55 30,98 4,92 Toplam 170  

 Toplam 171 29,89 5,08      

Tepkisellik 

4 55 27,21 7,22 
Gruplar 

arası 
2 81,806 

1,415 ,246 

5 61 27,00 7,52 Gruplar içi 168 57,800 

6 55 25,01 8,04 Toplam 170  

 Toplam 171 26,43 7,62      

 

Tablodaki Anova testine ait veriler incelendiğinde araştırmaya katılan çocukların yaşlarına göre 

ebeveynlerin riskli oyunlara izin verme düzeyleri (F(2)= 2,576; p>,05), mizacın alt boyutundan 

sıcakkanlılık-utangaçlık düzeyleri (F(2)=,180; p>,05), sebatkarlık düzeyleri (F(2)=,1,481; p>,05), 

ritmiklik düzeyleri (F(2)=1,927; p>,05), tepkisellik düzeyleri (F(2)=1,415; p>,05)  anlamlı bir fark 

olmadığı görülmektedir. Başka bir deyişle çocukların yaşları ile ebeveynlerin riskli oyunlara izin 

verme düzeyleri ve mizacın alt boyutları arasında anlamlı bir farklılık yoktur.  

Çocukların Kardeş Sayısına Göre Çocukların Mizaç Özellikleri ve Ebeveynlerin Riskli 

Oyunlara İzin Verme Düzeylerinin İncelenmesi 

Tablo 4’te çocukların kardeş sayısına göre mizacın alt boyutları ve ebeveynlerin riskli oyunlara izin 

verme düzeylerine ilişkin Anova sonuçlarına yer verilmektedir.  

Tablo 4. 

Çocukların Kardeş Sayısına Göre Mizacın Alt Boyutları ve Ebeveynlerin Riskli Oyunlara İzin Verme 

Düzeylerine İlişkin Anova Sonuçları 
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Ölçekler 
Kardeş 

Sayısı 
n x̄ ss 

Varyansın 

Kaynağı 
sd 

Kareler 

Ort. 
F p 

Riskli Oyun 

Tek çocuk 55 43,82 14,92 
Gruplar 

arası 
2 136,31 

,721 ,488 

1 kardeşi 

var 
91 44,39 13,96 Gruplar içi 168 189,17 

2 ve daha 

fazla 
25 40,68 9,62 Toplam 170  

 Toplam 171 43,67 13,73      

Sıcakkanlılık

-Utangaçlık 

Tek çocuk 55 28,55 7,29 
Gruplar 

arası 
2 31,34 

,689 ,504 

1 kardeşi 

var 
91 27,37 6,46 Gruplar içi 168 45,49 

2 ve daha 

fazla 
25 26,96 6,51 Toplam 170  

 Toplam 171 27,69 6,73      

Sebatkarlık 

 Tek çocuk 55 26,05 6,11 
Gruplar 

arası 
2 16,47 

,380 ,684 

1 kardeşi 

var 
91 25,25 6,80 Gruplar içi 168 43,35 

2 ve daha 

fazla 
25 24,84 6,79 Toplam 170  

 Toplam 171 25,45 6,56      

Ritmiklik 

 Tek çocuk 55 29,36 4,89 
Gruplar 

arası 
2 25,31 

,978 ,378 

1 kardeşi 

var 
91 29,90 5,10 Gruplar içi 168 25,89 

2 ve daha 

fazla 
25 31,08 5,45 Toplam 170  

 Toplam 171 29,90 5,08      

Tepkisellik 

 Tek çocuk 55 26,35 7,37 
Gruplar 

arası 
2 ,909 

,015 ,985 

1 kardeşi 

var 
91 26,53 7,44 Gruplar içi 168 58,76 

2 ve daha 

fazla 
25 26,28 9,03 Toplam 170  



6th INTERNATIONAL EDUCATION AND INNOVATIVE SCIENCES CONGRESS 

(November 24-25, 2022 / Burdur Mehmet Akif Ersoy University 

1990 
 

 Toplam 171 26,43 7,62      

 

Tablo 4’teki Anova testine ait veriler incelendiğinde araştırmaya katılan çocukların kardeş sayısına 

göre ebeveynlerin riskli oyunlara izin verme düzeyleri (F(2)= ,721; p>,05), mizacın alt boyutundan 

sıcakkanlılık-utangaçlık düzeyleri (F(2)=, ,689; p>,05), sebatkarlık düzeyleri (F(2)= ,380; p>,05), 

tepkisellik düzeyleri (F(2)= ,015; p>,05) ve ritmiklik düzeyleri (F(2)= ,978; p>,05) ile anlamlı 

farklılaşmamaktadır. Kısaca çocukların kardeş sayıları ile ebeveynlerin riskli oyunlara izin verme 

düzeyleri ve mizacın alt boyutlarından olan sıcakkanlılık-utangaçlık, sebatkarlık, ritmiklik, tepkisellik 

arasında anlamlı bir ilişki yoktur.  

Anne Öğrenim Durumuna Göre Çocukların Mizaç Özellikleri ve Ebeveynlerin Riskli Oyunlara 

İzin Verme Düzeylerinin İncelenmesi 

Mizacın alt boyutları ve ebeveynlerin riskli oyunlara izin verme düzeyleri ile anne öğrenim durumları 

arasında fark olup olmadığı bağımsız gruplar t-testi ile analiz edilmiş ve sonuçlar Tablo 5’te 

verilmiştir. 

 

Tablo 5.  

Anne Öğrenim Durumuna Göre Mizacın Alt Boyutları ve Ebeveynlerin Riskli Oyunlara İzin Verme 

Düzeylerine İlişkin t-Testi Sonuçları 

    
  

n  

  

x̄  

  

ss  

  

sd  

  

t  

  

p  

Riskli Oyun  Lise ve altı 64 37,78 11,52       

  
Ön lisans ve 

üstü  107 47,19 13,79 

  

151,255 

  

4.794 

.000 

Sıcakkanlılık-

Utangaçlık  
Lise ve altı 

64 27,17 6,53  

       169  .777  .438  

Ön lisans ve 

üstü 

107 28,00 6,86 

   

Sebatkarlık  Lise ve altı 64  25,60 6,65       

  

Ön lisans ve 

üstü 107 25,35 6,54 

169  -.245 .807 

Ritmiklik  Lise ve altı 64 29,44 5,43       

  Ön lisans ve 

üstü 107  30,17 4,88 

169  .908 .365 

Tepkisellik  Lise ve altı 64 24,97 7,13       

  
Ön lisans ve 

üstü 107  27,31 7,80 

169  1.959 .052 
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Tablo 5 incelendiğinde; ebeveynlerin riskli oyunlara izin verme düzeyleri anne öğrenim durumuna 

göre anlamlı derecede farklılaşmaktadır. t(151,255)=4.794, p<.05 Öğrenim düzeyi ön lisans ve üstü 

olan annelerin riskli oyunlara izin verme düzeyleri(x̄=47.19), öğrenim düzeyi lise ve altı olan annelere 

(x̄=37.78) göre daha fazladır. Mizacın; sıcakkanlılık-utangaçlık, sebatkarlık, ritmiklik ve tepkisellik alt 

boyutları ile annelerin öğrenim durumları arasında anlamlı bir farklılık olmadığı görülmektedir. 

(p>0.05) 

Baba Öğrenim Durumuna Göre Çocukların Mizaç Özellikleri ve Ebeveynlerin Riskli Oyunlara 

İzin Verme Düzeylerinin İncelenmesi 

Baba öğrenim durumuna göre çocukların mizaç özellikleri ve ebeveynlerin riskli oyunlara izin verme 

düzeylerine ilişkin t-testi sonuçları Tablo 6’da verilmiştir. 

Tablo 6. 

Baba Öğrenim Durumuna Göre Mizacın Alt Boyutları ve Ebeveynlerin Riskli Oyunlara İzin Verme 

Düzeylerine İlişkin t-Testi Sonuçları 

    
  

n  

  

x̄  

  

ss  

  

sd  

  

t  

  

p  

Riskli Oyun  Lise ve altı 76  45,99 13,36       

  
Ön lisans ve 

üstü  95 40,76 13,65 

  

169  

  

2,511 

,013 

Sıcakkanlılık-

Utangaçlık  
Lise ve altı 

Ön lisans ve 

üstü 

76  

  

95 

26,53 

  

28,61 

6,95 

  

6,45 169 2,017 ,045 

Sebatkarlık  Lise ve altı 76  25,25 7,15        

  

Ön lisans ve 

üstü 95  25,61 6,08 

169  ,356 ,722  

Ritmiklik  Lise ve altı 76  29,42 5,35       

  Ön lisans ve 

üstü 95  30,27 4,87  

169  1,090 ,277 

Tepkisellik  Lise ve altı 76  26,34  8,28       

  
Ön lisans ve 

üstü 95  26,50 7,09 

169  ,139 ,890 

 

Tablo 6’ya bakıldığında ebeveynlerin riskli oyunlara izin verme düzeyleri baba öğrenim durumuna 

göre anlamlı derecede farklılaşmaktadır. t(169)=2.511, p<.05 Öğrenim düzeyi lise ve altı olan 

babaların riskli oyunlara izin verme düzeyleri (x̄=45.99), öğrenim düzeyi ön lisans ve üstü olan 

babalara (x̄=40.76) göre daha fazladır. 
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TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER 

Bu çalışmada ebeveynlerin riskli oyunlara izin verme düzeyleri ile çocukların mizaç özellikleri olan 

sıcakkanlılık-utangaçlık, sebatkarlık, ritmiklik ve tepkisellik arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. 

Bununla ilgili alanyazında bir çalışma olmamakla birlikte Yoleri ve Tetik’in 2020 yılında yaptıkları 

araştırma bulgularında mizacın sebatkarlık alt boyutu ile itiş-kakışlı oyun ve sessiz davranış arasında 

negatif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 

Çocukların cinsiyetine göre ölçekler arasındaki ilişki analiz edilmiş ve erkek çocuklarının ritmiklik 

düzeyleri kız çocuklarına göre anlamlı derecede farklı çıkmıştır. Güven, Yılmaz, Sezer ve Sezer’in 

(2017) yapmış oldukları çalışmada da mizacın alt boyutu olan ritmiklik puanlarının erkeklerin lehine, 

sebatkarlık puanlarını ise kızların lehine bulmuştur. Araştırmanın bir diğer sonucu ise ebeveynlerin 

riskli oyunlara izin verme düzeyleri ve mizacın; sıcakkanlılık-utangaçlık, sebatkarlık ve tepkisellik alt 

boyutları ile çocukların cinsiyetleri arasında anlamlı bir farklılık olmadığı yönündedir. Aynı şekilde 

Betül Arabacıoğlu’nun 2019 yılında yaptığı araştırma da cinsiyetin çocukların sıcakkanlılık, ritmiklik, 

tepkisellik ve sebatkârlık mizaç özellikleri üzerinde bir farklılığa yol açmadığı tespit edilmiştir. Benzer 

olarak, Rudasill ve diğerleri (2016) okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 5-6 yaş arasındaki 

çocukların mizaç özellikleri ile öğretmen-çocuk çatışmasını incelediği araştırmalarında çocukların 

mizaç özelliklerinin cinsiyete göre farklılaşmadığını bulmuşlardır.  

Araştırmanın bir diğer alt problemi olan çocukların yaşları ile ebeveynlerin riskli oyunlara izin verme 

düzeyleri ve mizacın alt boyutlarıyla ilişkisinde ise herhangi bir farklılık çıkmamıştır. Büşra 

Atayeter’in 2020 yılında yapmış olduğu çalışmada da çocukların mizaç özellikleri cinsiyete göre 

anlamlı düzeyde farklılaşmamıştır. Bu araştırma sonucunun nedeninin 4-6 yaş grubu gibi yaş aralığı 

kısıtlaması olduğu söylenebilir. Farklı yaş gruplarının incelendiği çalışmalarda anlamlı düzeyde 

farklar çıkabilmektedir. 

Araştırmanın bir diğer bulgusu ise çocukların kardeş sayılarına göre ebeveynlerin riskli oyunlara izin 

verme düzeyleri ve mizaç özelliklerinden olan sıcakkanlılık-utangaçlık, sebatkarlık, ritmiklik ve 

tepkisellik ile anlamlı derecede farklılaşmadığıdır. 2016 yılında Nalbant’ın “Okul Öncesi Eğitim 

Kurumlarına Devam Eden 5 Yaş Çocuklarının Mizaç, Sosyal Yetkinlik Özellikleri ile Çaba Sarf 

Ederek Kendini Denetleme Becerisi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” adlı çalışmasında da çocukların 

mizaçları; “cinsiyete, anne-babanın öğrenim durumuna ve kardeş sayısına” göre farklılaşmamıştır. 

Kardeş sayısına göre farklılığın çıkmaması durumu benzer sonuçların olduğunu göstermektedir. 

Annelerin öğrenim durumu ile riskli oyuna izin verme arasında; öğrenim durumu lise ve altı olan 

annelere kıyasla, öğrenim durumu ön lisans ve üstü olan annelerin lehine anlamlı farklılık 

bulunmuştur. Elde edilen bu sonuca göre öğrenim durumu ön lisans ve üstü olan annelerin 

çocuklarının riskli oyun puan ortalamaları öğrenim durumu lise ve altı olan annelere göre daha 

yüksektir. Anne öğrenim düzeyi ön lisans ve üstü olan çocuklara riskli oyun oynama fırsatı anne 

öğrenim düzeyi lise ve altı olan çocuklara kıyasla daha çok verilmektedir. Öğrenim düzeyi arttıkça 

daha eğitimli olan anneler riski oyunun çocuğun gelişimindeki yeri ve önemine dair bilinçli 

olabilmektedirler.  

Ebeveynlerin riskli oyunlara izin verme düzeylerinin, baba öğrenim durumuna göre anlamlı bir şekilde 

farklılaştığını göstermektedir. Baba öğrenim düzeyi ön lisans ve üstü olan çocuklara kıyasla baba 

öğrenim düzeyi lise ve altı çocukların lehine anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Bir diğer sonuç ise 

çocukların mizacın alt boyutu olan sıcakkanlılık-utangaçlık puanlarının, baba öğrenim düzeyine göre 

anlamlı bir şekilde farklılaşmasıdır. Baba öğrenim düzeyi lise ve altı olan çocuklara kıyasla baba 

öğrenim düzeyi ön lisans ve üstü olan çocukların lehine anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Mizacın bir 

özelliği olan sıcakkanlılık yeni ortam ve kişilere yaklaşma durumudur. Ön lisans ve üstü öğrenime 

sahip babaların çocukları daha fazla ve çeşitli sosyal çevre ile etkileşime girme imkanı bulmaktadırlar. 

Kısacası anne-baba eğitim düzeyi arttıkça çocuk yetiştirme konusunda aileler daha araştırmacı, sabırlı 

ve çocuklarına karşı ilgili olabilmektedirler.  

Araştırmacılara öneri olarak; Riskli oyun ve riskli oyunun çocuk gelişimindeki yeri ve öneminin daha 

fazla anlaşılabilmesi için farklı bağımsız değişkenlerin yer aldığı çok sayıda araştırmaya ihtiyaç 

duyulmaktadır. Bunun için benzer çalışmalar farklı örneklemlerde yapılabilir.  
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Ebeveynlerin riskli oyunlarına izin verme düzeylerinin farklı illere göre ya da kentte veya köyde 

yaşamalarına göre farklılaşıp farklılaşmadığı araştırılabilir. 

Ebeveynlere yönelik riskli oyun ve çocukların mizaç özellikleri ile ilgili bilgilendirme seminerleri 

yapılabilir. Böylelikle riskli oyunlara arşı kaygı seviyelerinde azalma gözlemlenebilir. Ayrıca anne-

babalar çocuklarına karşı davranışlarında daha bilinçli olup onların mizaç özelliklerine göre hareket 

edebilirler. Çocuklarına riskli oyun deneyimi sunma konusunda bilgilenen ebeveynler çocuklarıyla 

daha fazla zaman geçirme imkanı bulabilirler. 

Çocuklar için yapılan riskli oyun parkurlarının güvenliği arttırılırsa ebeveynlerin riskli oyunlara izin 

verme düzeyleri artabilir. 

Çocukların oyun ihtiyaçlarının giderilebilmesi için üniversiteler, okullar, yerel yönetimler ve sivil 

toplum kuruluşlarının iş birliği içinde olması gerekir. Riskli oyunlara yönelik toplum farkındalığının 

oluşturulabilmesi için çocuk dostu kent projelerinin yaygınlaştırılması gereklidir. 

Okul öncesi eğitim programına çocukların risk yönetme becerilerini destekleyecek kazanım ve 

kavramlar eklenebilir. 

Yapılan bu araştırmada kullanılan ölçekler ebeveynler tarafından doldurulmaktadır. Hem mizaç hem 

de riskli oyunla ilgili veri toplama araçları geliştirilerek nitelikli araştırmalar açısından çocukların 

görüşlerinin alınması önemlidir. 
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